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Surrzo ja me sekä SM-liiga 98

Tåirnåin lehden numeron 1/96 liitteenä oli Seppo Mustosen Survo ja minä
-kirjaa koskeva tiedote. Kirjaanhan oli alunperin tarkoitus tulla omina lukui-
naan myös muiden sunroilijoiden kirjoituksia heidåin suhteestaan Survoon.
Suunnitelmat muuttuivat kirjaprojektin edetessä, ja lopulta lisåluvut påätet-
Uin jättää pois. Sepon toive oli tåi{löin, että vuoden sisåillä syntyisi uusi teos
teemasta "Suruo ja me".

Kiiyttiijäyhdistyksessä virisi idea julkaista ylijäåineitä kirjoituksia seuraavissa
SURVO.TUT-lehdissä. Iopulta päätimme tehdä käsillä olevasta numerosta
erityisen Survo ja me -teemanumeron.

Lehdykäsesä muodostuikin varsinainen lukupaketti. Komeuden kruunaa
tietenkin SURVOTUT 4 -le'nyke, joka on täynnä monenmoista mukavaa.

Ma{ut Schreck lryseli viime numeron päiiikirvoituksen otsikossaan: "Survo ja
minä, entåipä sinä ?!". Tämä numero puolestaan uhkuu me-henkeä, eikå
syyttii! Kuitenkin jatkuvasti minä, sind, hån ja me ihmettelemme teidåin
kanssanne, miksi he eivät tunnu oivaltavan Sunron ideaa. Se tuntuu käsittä-
mättömåiLltä.

Windows willitsee, ja Survokin haluttaisiin kehystiiä ja varustaa valikoin ja
painikkein. Mahdollistahan se olisi, mutta kovin pinnallista, pidemmäin pälil-
le myös piinallista.

Kyllä windowsmainen työskentely joskus on aivan omiaan; t]r5ppillisesti kerta-
luontoisissa tehtävissä. ATK:ssa tehtiivillä on kuitenkin tapana toistua.
Useimmat uudet työt ovat muunnelmia vanhoista. Harvoja asioita tehdåän
vain kerran.

Windowsin käyttötavat eivät rohkaise eivätkä anna tarpeeksi mahdollisuuk-
sia kehittyä: "point-and-click"-työskentelyma lli latistaa ihmiset helposti ikui-
siksi aloittelijoiksi. Ja jos edistyeeen käyttäjän ominaispiirre on, ettei hän
tarvitse enää h:iirtä, koska osaa rykelmåin näppåiinyhdistelmiä, jotka no-
peammin hoitavat hiiren tehtävät, niin voivoi - otan osaa.

Onneksi Survossa asiat ovat toisin. Sen todistaa jälleen tämä lehti monipuo-
lisine juttuineen ja uutuuttaankiiltelevä SURVO 98. Kaukalossa eivät laidat
tule heti vastaan, ja kattokin on korkeammalla. l.OOO.OOO,OO rivin lisåikatso-
mot on jo testattu, eikä pahempia ruuhkia ole påässyt syntymään. Tuttu si-
nivalkoinen tulostaulukin kentän yläpuolella on saanut uutta väiriä kylkeen-
sä ja pelaaminen on entistä vikkelåimpää.

virallisen SM-liiga 98:n alkuun on enää muutamia päviå, joten kannattaa
tarkistaa varusteet ja påiivittäå ne kuntoon jo alkupelejä varten. Liigan peli-
säåintöjä löyt)ry lisää tiiståi lehdestä, mutta kuten kaikki aiemmissa Survo-
sarjoissa pelanneet tietåvät, pelisäånnöt laatii pelaaja itse, ei ympäristö. Ete-
neminen kohti sarjataulukon kärkeå ei myöskäåin kulje pitkin ennalta sovit-
tuja reittejä, vaan vapaan oivalluksen kautta. Peli- ja ottelukieltoa ei tässä
sarjassa tunneta ja erätaukokin voi joskus tuntua tarpeettomalta.

Let's play - Sunro !
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Seppo Mustonen:

tlusi Sunro tulossa!

Kaikki Survon kehitystii seuranneet tietävåt, että keskusteluja Survon murtautu-
misesta MS DOS -käyttöjzirjestelmåin ahtaista rajoista on keskusteltu vuosikaupal-
la. Viimeksi kåyttäjåyhdistyksen vuosiristeilyllä huhtikuussa Jarmo Ahonen esitteli
laatimaansa Survon koeversiota, joka toimi OS/2-ympåristössä. Olin sitä ennen
koostanut pienen osan Survon C-kielisestå lähdekoodista eråainlaiseksi "miniedito-
riksi" ja luovuttanut sen Ahoselle 32-bittisen koeversion tekoa varten. Vuosiko-
kousristeilyllä vaihdettiin innokkaasti mielipiteitä siitii, lähteåkö eteenpåin tuolta
pohjalta vai ei.

Jatkokeskustelut osoittivat, ettii tässå vaiheessa on tårkeintå todella rrapautua
lG-bittisen maailman kahleista ja muuntaa Survon ohjelmakoodi 32-bittiseksi so-
pivan C-kååntåjän ja DOS{aajennusotrjelman avulla.

Nylryinen SURVO 84C on l6-bittisten ohjelmamodulien muodostama kokonaisuus.
Sillå ei päåstå ohi I megatavun perusmuistin ja siinäkin tilassa yli 64 kilotarun
kokoisten taulukkojen käsittely on hankalaa. Kimmo Vehkalahti oli kokeillut jo
vuonna 1993 Watcomin C-käånttijåå, joka sallii kätevåsti ohjelmien teon kaikkiin
yleisiin PC-kåyttöjärjestelmiin. Tuo kååntiijä tarjoaa DOS-ottjelmien S2-bittiseen
kehittelyyn Dos/4cw-laajentimen (extender).

Vaikka olin pååttiinyt ottaa ämän kesän rauhallisemmin kuin edellisen fiolloin
urakoin "Survo ja minä" -kirjan), innostuin Kimmon kannustamana ja myötävaiku-
tuksella tarttumaan tuohon vaihtoehtoon.

Aluksi oli tavoitteena tehdä 32-bittiset laajennukset pelkästään niistå Survon
toiminnoista, joissa rajat pikimmin tulevat vastaan. Huomasin nimittän ilokseni,
ettå tietfien temppujen avulla oli mahdollista kutsua SURVO 84C:n toimittimesta
myös 32-bittisiå ohjelmamoduleja aivan samaan tyyliin kuin 16-bittisiä kutsutaan.
Niinpä muutamassa viikossa olin saanut aikaan 32-bittiset versiot mm. matriisitul-
kista, EsTlMATE-operaatiosta ja eråistä muista vaativista tilastollisista toiminnois-
ta. Jo ällöin saatettiin esim. laskea ominaisarvot ja vektorit jopa lO0O*1OO0-mat-
riisille (90*90 oli aiemmin ehdoton ylziraja) ja tehdä faktorianalyysia esim. 7OO

muuttuj an ja mielivaltaisen monen havainnon aineistoilla.
Dos:laaj;nnin antaa oivat keinot hallita koko muistia lineaarisesti teoriassa 232

tavuun eli 4 gigatavuun (4O00 megatavuun) asti. Kun koneessa on esim. 32 mega-
tavun muisti, on luonnollista esim. raskaissa iteratiivisissa tilastollisissa toimituk-
sissa poimia laajatkin aineistot suoraan muistiin, jolloin toiminta ripeytyy olennai-
sesti (tyypillisesti to-kertaiseksi). Myös sisiiisessä laskennassa saavutetaan tyypilli-
sesti ainakin 30 prosentin, joskus jopa 1O0 prosentin nopeuden kasvu. Taimå pe-
rustuu siihen, että kååntajä käytkiå 386-prosessorin käslrykantaa. Uusi Survo ei
siis enåå tule toimimaan XT- eikå AT-sarjan koneilla, joista aika lienee jo muuten-
kin jåttåinyt.

Tuo parannus ei kuitenkaan sallinut toimituskenttien koon kasvatusta nylryisestä
64 kilotavusta (siis esim. 60O rivin ja 1O0 sarakkeen kentistä) ylöspåiin, sillå Sur-
von toimitin - koko työskentelyn keskus oli edelleen lG-bittinen ohjelma. Heinä-
kuun alussa påätin - lupaamatta kellekåån mitiiäin - hiljaa kokeilla, mahtaisiko
senkin avartaminen onnistua tuon DOs/4cw-laajentimen avulla. Suuremmitta
vastuksitta se sitten tapahtui ja toimituskentiin saattoi ulottaa vaikka lOOooO-riii-
seksi. Tämå tahtoo sanoa, ettå melkein kaiken, minkå olen itse kirjoitellut riime
vuosina erilaisiin toimituskenttiin, voisi nyt sulloa yhteen. Tuommoiselia tie:o,len
niputuksella ei kuitenkaan liene miäån tolkkua - halusin vain antaa kåsin'ksen
laaj ennuksen suomista ulottuvuuksista.

trlyt tuti vastaan myös ongelmia. Survon kåyttåjåt ovat tottuneet siiht;: r:'-rå

esim. pienissä laskutoimituksissa vastaus ilmestyy toimituskenttåan s:-::-.;:.::.-
påyksesså. S2-bittisellä toimittimella vaatimattomatkin editorin ulkopu r"t;r --': i:r-
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tuvat - työt veivät hiukan lisäaikaa (noin 0.2 sek.). SySmå oli DOS/4GW-laajennin,
joka on yti 2OO-kiloisena ohjelmana latautui aina uudelleen muistiin jokaiåen ul-
koisen 32-bittisen modulin kåynnistyslå varten. Nylqyisen toimittimen vikkelyyteen
tottuneena koin pienenkin hidastelun sietämåttömåiksi. Laajoissa sukroissa, pien-
ten toimenpiteiden kasautuessa sadoittain, jopa tuhansittain, myös nåin kerrostu-
vat turhat viivytykset lisriisivåt ärsyttåvåsti kokonaisaikaa.

Pelastukseksi jouduinkin hankkimaan sam€rn laajentimen "paraativersion"
DOS/4G, jota on mahdollista pitäå muistissa vakituisesti. Trillöin tuo 0.2 sekunnin
ylimäåiränen latausaika håviåå ja toimintojen vålittömyys palautuu. Koko heinå-
elokuun olenkin sitten muuntanut satoja Survon ohjelmamoduleita 32-bittisiksi.
Kimmo on tehnyt samoin omien moduliensa osalta. Tåä kirjoitettaessa valtaosa
Survosta on jo siirretty uudeksi kokonaisuudeksi, josta tullaan käyttämåän nimi-
tystå SURVO 98.

32-bittisyys kasvattaa luonnostaan ohjelmamodulien kokoa. Tåtä kasvua on hillitty
kasaamalla samoihin EXE-tiedostoihin toisiinsa liittyviä toimintoja. SURVO g8:ssa
on selvåsti vähemmän otrjelmatiedostoja, vaikka se sisåiltää samat ominaisuudet
kuin SURVO 84C. Esim. itse toimittimeen (ohjelmatiedosto 

-S.E)(E) on kerätty ta-
kaisin lukuisia editoriaaliseen työskentelyyn kuuluvia perustyökaluja, jotka tilan-
säåstön vuoksi olivat hajautettuna useaksi moduliksi. Jopa editoriaalinen laskenta
kuuluu suoraan toimittimeen, jonka koko on noin 225 kilotavua (85 kilotavua
SURVO 84C:ssä). Vaikka yhdistelyjä on nåin tapahtunut, Survon modulaarisesta
rakenteesta, mikå on sen kantavia puolia, ei ole tippaakaan luovuttu. Modulien
koot vain ovat 100-3OO kilotavua aiemman 20- I5O kilotavun asemasta.

DOS/4G-laajennin, josta vastaa Tenberr5r Software, Inc. Bostonin låhellå, ei valitet-
tavasti ole (toistaiseksi) aivan virheetön ohjelma. Huomasin elokuun puolivälissä
saatuani riittiivåin mäåiråin perusmoduleja SURVO g8:n piiriin, ettei suomenkieli-
nen opetussarja toiminut loppuun asti, vaan laajennin keskeytti toiminnan omaan
virheilmoitukseensa. Vika on mm. siinå, ettii laajennin lisää aiheetta DOS-perus-
muistin kulutusta 32 tavun verr€rn joka modulin aktivoinnin yhteydesså. Tällä vir-
heellå ei ole mitään yhteytfii Survoon, sillä saman "tuhlauksen" saa näytetyksi to-
teen hyvin yksinkertaisilla toisiaan kutsuvilla pikkuohjelmilla. Valmistaja on myön-
tänyt virheen, mutta ei uskalla luvata sille nopeaa korjausta. Niinpä tekemåillå vii-
kon verran lisätöitä olen saanut virheen kierretyksi eikå siiä pitaisi olla enäå hait-
taa.

Tavoitteena on, etlå SURVO 98 tulisi toimimaan, paitsi puhtaissa DOS-koneissa,
myös samoissa yleisissä ympåristöissä kuin SURVO 84C eli OS/2, Windowsit ja
mahdollisesti jopa Limrx. Windows 95:n suhteen ei ole mitäån ongelmia, mutta
Windows 3. f ja Windows NT aiheuttivat hieman erityisjärjestelyjå. Niiden DOS-tuki
on heikko erityisesti 32-bittisten DOS-laajennusten osalta, mutta tuonkin ongel-
man olen Kimmon kanssa saanut ratkaistuksi.

SURVO 98 tulee olemaan saatavilla lokakuun alusta låhtien. Sen toiminta edellyt-
tåå myös SURVO 84C:n pävitystä versioon 5.30. SURVO 98 kuluttaa levytilaa
suunnilleen saman verr€ul kuin SURVO 84C eli yhteinen vaatimus on noin 30
megatavua levyllå. Koneen tulee olla ainakin 386, mieluiten 486 tai Pentium. Kes-
kusmuistia saisi olla 16 megatavua tai enemmiin.

SURVO 98 on pieniä poikkeuksia fiotka luetellaan alla) lukuunottamatta yhteenso-
piva SURVO 84C:n kanssa. Siis SURVO 84C -työt tehdään SURVO 98:ssa täsmåil-
leen samalla tavalla. Myös tiedostorakenteet ja esim. sukrot ovat yhteensopivia.
SURVO 98:lla laaditut sovellukset kelpaavat SURVO B4C:lle, ellei ylitetä jålkimmåi-
sen rajoituksia esim. toimituskenttien ja matriisien suhteen.

Toistaiseksi, varmuuden vuoksi, SURVO 98 toimii ikåänkuin SURVO B4C:n jatkee-
na, vaikka uusi Survo onkin tiiysin itsenåinen, aito S2-bittinen, suojatussa (protec-
ted) moodissa toimiva järjestelmå. SURVO 98 kåynnisteäån suoraan (esim. DOS-
tasolta) komennolla SURVO 98 tai SURVO 84C:stä esim. komennolla _S tai näppäi-
mellä ctrl-D. Samalla nåppåimellå voi palata takaisin taustalla olevaan SURVO
84C:hen ja jatkaa tekeillå olevaa työtå. Nziin yhdellå napinpainalluksella saattaa
liikkua edestakaisin uuden ja vanhan Survon våilillå ja vertailla niiden toimintoja.
Muita kuin nopeuseroja ei pitäsi ilmetä.
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SURVO 98:n edut SURVO 84C:hen verrattrura ovat mm. seuraavat:

Toimituskenttien koot ovat kåytäinnösså rajattomat. Kenttin maksimileveys on
996 merkkiä. Suurin mahdollinen rivimääirä riippuu keskusmuistin koosta.
Mielettömån suurten kenttien (eli esim. IOOOOO-rivisten) käyttöå on syytä kui-
tenkin vailttåå eikå suuria numeroaineistoja kannata muuten kuin poikkeusta-
pauksissa pitää jatkuvasti toimituskentiisså. Kenttien avartumisesta on var-
masti monelle käyttåjålle hyötyå mm. muualla syntyneiden sotkuisten teksti-
tiedostojen muokkauksessa ennen kuin ne siirretään esim. Survon datatiedos-
toiksi.

Kookkaat (SURVO 84C:n kapasiteetin ylittävät) toimituskentåt talletetaan tii-
vistettyinä niin, etteivåt esim. tyhjåt rivit eivätkå rivien tyhjät loppuosat vie
lainkaan tilaa.

Suurissakin (usean tuhannen muuttujan) datatiedostoissa voidaan käyttää pit-
kiå muuttujanimiå. Datatiedostot ovat muuten rakenteeltaan täsmålleen samo-
ja kuin SURVO 84C:sså.

Tilastollisissa toiminnoissa muuttujien lukumååiråt voivat olla useita satoja ja
jopa tuhannen luokkaa. SURVO 84C:ssa ehdoton yläraja oli 9O ja joissakin
tilanteissa vain muutamia lqpmeniä.

Matriisien aikaisempi maksimikoko (8fOO alkiota) on nyt kåytåinnösså vain
keskusmuistin koosta riippuva. On siis mahdollista laskea luokkaa 1000*1000
olevilla matriiseilla (aikaisemman 9O*90 asemasta).

Useimmat toiminnat ovat ainakin hieman nopeampia kuin aikaisemmin. Tlry-
pillinen pzrr€rnnus on 3oolo joskus jopa l0o0/o, kun puhutaan puhtaasta lasken-
nasta. Joissakin suuren aineiston hallinta- ja analysointitehtåvisså nopeus voi
olla lO-kertainen.

Myös kuvaruutugraliikka on nopeampaa ja SURVO 98 tukee sekä SVGA-
(800"'600) että XRES- (1024*768) grafiikkaa.

Jo tiihän mennessä - tilanpuutteen poistuessa - on ollut mahdollista lisätä
Suwon toimittimen "alyklqiyttå". Esim. enåä ei tekstiä kirjoitettaessa törmätä
ilmoitukseen varjorivien loppumisesta vaan toimitin lisäå niille tilaa automaat-
tisesti.

SURVO 98:n rajoitukset (toistaiseksi):

Kuvaruutugrafiikassa kuvien talletustavat eivåt ole yhteensopivia. Siis SURVO
84C:11ä tehdyt SPX-tiedostot (OUTFILE) eivåt kelpaa SURVO 98:lle. Tämä joh-
tuu, siitä, ettii C-grafiikkakirjastofunktiot Jetimage ja -putimage eivåt ole
yhteensopivia Microsoftin ja Watcomin C-kååintäjillä.

Kuvien kerrostaminen suoraan graaff sessa moodissa (OvERlAY-täsmennyksel-
1ä) ei ainakaan toistaiseksi ole mahdollista. INFILE- ja OUTFllE-täsmennykset
kuitenkin toimivat.

CHILD-komento (esim. toisen Survon kutsumiseksi) ei ole käyiettävissä. On
parempi toimia moniajojärjestelmåssä ja kåyttåä siinå tarvittaessa useampaa
Survoa.

Suomenkielinen oikoluku (OlO-komento) puuttuu.

Supermatriisikomennot on j ätetty pois (tarpeettomina).
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suRvo 98

SURVO 98 on hankittavissa lokakuun alusta låihtien. Sen toiminta edellyttiiä
myös SURVO 84C:n påiivitystä versioon 5.3O.

Ne jotka hankkivat SURVO 98:n tåimän vuoden aikana, tulevat saamaan
ilmaisen pävityksen helmikuussa 98.

Vanhat Survo-käyttäjät hankkiessaan SURVO 98:n tåimäin vuoden aikana
saavat lisåiksi 3O o/o:n alennuksen alla olevista listahinnoista.

SURVO 98 -hinnasto
1.10. 1997 - 31.12.1997

Kiiyttöoikeus - 1.2.1999 sisåiLltäen päivityksen helmikuussa 1998:

Normaalihinta 4.800 mk
Tutkijahinta 3.500 mk

Irhden teemaan liittyen käytttijäyhdistyksen jåsenille tarjotaan nyt myös
mahdollisuus hankkia Seppo Mustosen kirja "Survo ja minä" erikoishintaan
12O mk.

Tiedustelut:

E Miienrinne 77, U

@ $58-s-452 i.ssl
Mo4ut Schreck

Helsingin yliopiston tilastotieteen laitos tulee vastaamaan Survo g8:n jake-
lusta Helsingin yliopistossa erikseen sovittavilla ehdoilla.

Tiedustelut:

Seppo. Mustonen@helsinki. fi
Kimmo.Vehkalahti@helsinki. fi

Mäenrinne 11, 02L60 ESPOO
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Seminaari kokoontuu tiistaisin klo 16-18 tilastotieteen laitoksen mikroluo-
kassa (Unioninkatu 37, käynti Snellmaninkadun puolelta).

Syksyn 1997 ohjelma on seuraavanlainen:

23.9
30.9
7.r0

14.10
2T.TA

4.IT
18.1 1

25.9
2.10
9.10

16.10
23.10
30.1 0

6. 11

13.1 I
20.L|
27.1r
4.r2

22.9.1997

Seppo Mustonen

SURVO 98 tulossa
Jouko Manninen: Hiiri PostScript-kuvan teossa

Kimmo Vehkalahti : KuulumlSla Istanbulista
Survo ja me I (uusimman SURVO.TUT-lehden aineiston esittelyä)
SURVO 98:n kä)rttötavat vs. SURVO 84C

Survo ja me II (uusimman SURVO.TUT-lehden aineiston esittelyä)
klo 13-18: Uuden SURVO 98:n käyttökokemuksia

Kurssi pidetäiin torstaisin klo 13-17 tilastotieteen laitoksen mikroluokassa
(Unioninkatu 37, käynti Snellmaninkadun puolelta).

SURVO 98:n ohjelmointi
Ideoita Survon kehittåimiseksi
Sukrokielen perusteet I
Sukrokielen perusteet II
Tutkimussovellusten rakentaminen sukrokielellä
(ei kokoontumisa)
Tietokantoj en hallinta
Simulointikokeet ja niiden suunnittelu
Epälineaarinen regressioanalyysi ja suurimman uskottawuden estimointi
Tutkimustulosten esittåiminen ja julkaiseminen

Kvalitatiivinen tiedonhallinta ja analyysi (LlST-operaatiot)
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Marjut Schreck:

Toimiston tarpeisiin

Microsoft mainostaa suurena ja mullistavana uutuutena Office-pakettiaan. Käsittåiiikseni toimistoru-
tiineja on kuitenkin ollut pakko hoitaa niin kauan kuin toimistoja on ollut olemassa. Alussa riittavina
välineinä olivat kynä, kumi, kirjoituskone ja helmitaulu, joka myöhemmin korvautui laskukoneella.
Näillä välineillä pystyttiiisiin yhä hoitamaan monen toimiston juoksevia asioita. Kirjoituskone alkaa
kuitenkin olla historiaa, ja tuskinpa yhdeltäkään työpaikalta löytyy pöytiiä, jota tietokone ei olisi val-
lannut. Kun tutkii hieman tarkemmin, usein sen tietokoneen viereltä kuitenkin vielå löytyy laskuko-
ne. Sen sdaan, että tietokone olisi se väline, jolla myös lasketaan, tehdään budjetointeja, pidetiiåin yl-
lä asiakasrekisteriä, hoidetaan kirjanpitoa ja seurataan yrityksen kehitystii, se valitettavasti monelle
on todellakin vain kirjoituskoneen korvike. Ehkä tåimä kaikki nyt sitten muuttuu, kun hankitaan ko-
neeseen offrce-paketti.

Koneiden ja otrjelmien vaatiman kapasiteetin kaswsta löytyy kuvaava tarina eräästä paperitehtaan
laadunvalvontaan osallistuvasta henkilöstä, joka 386-mikrollaan ja Survolla vastaanottaa paperiko-
neen toimintaan liittyviä mittauksia useita tuhansia worokaudessa. Ensi töikseen aamuisin hän tuot-
taa raportin koneen toiminnasta tehtaan johdolle. Tulosten muokkaamiseen ja raportin tuottamiseen
kului aikaa reilu tunti, mikå merkitsi aikaista päivänaloitusta, jotta rulokset olisivat johtoryhmällä
ajoissa. Sain kuitenkin jokin aika sitten soiton, jossa ko. henkilö tylrtyväisenä kertoi, että tehtaan sih-
teeristö oli vaihtanut tekstinkäsittelyohjelmaan, joka vaati koneen oltavan Pentium-tasoa. Tästä joh-
tuen oli mahdollista, että hän sai vaihdettua koneensa eräältä sihteeriltä jääneeseen 486:seen ja nyt
"aamuraportin" tekoon kuluu Survolla entiå vain vaivaiset 15 minuuttia. Mihinkä joutuisimmekaan
ilman tekstinkäsittelyohj elmia?

Aluksi talon tavoille

Oma MS-Offrce-pakettini (lue Marjut Schreck-office) on kehittynyt pikkuhiljaa, mutta ollut olemas-
sa niin kauan kuin olen Survoa käyftänyt (n. 14 vuotta). Näin luottamuksellisti voin kerota, että Sur-
voon törmättyäni en ole muita ohjelmia tarvinnutkaan. Ensin koneeni oli Wangin PC ja siinä Basic-
Survo vaihtuen sitten IBM AT:hen ja C-kieliseen Survoon päätyen nyttemmin 133 MHz Pentiumiin.
Konekehitys ei ole ollut Survon vaatimaa vaan koitunut lähinnä omaksi iloksi töitii nopeuttamaan.
Survo kulkee tietenkin mukanani myös käsilaukussa 300 grammaa painavassa kooltaan taskulaskinta
vastaavassa HP:n 200 LX:ssä, jossaon20 MB kiintolevy.

Alunperin kehittelin MS-Officea taloyhtiön ja isännöitsijän tarpeisiin. Asukasrekisteristä tuotettiin
kaikki tarvittavat asiakirjat ja lomakkeet osoitetarroista kokouskutsuihin ja isännöitsijäntodistuksiin.
Erilaisia teknisiä tietoja, kuten sähkö ja vesi, varten oli omat tiedostonsa, joiden avulla seurattiin ja
raportoitiin kehitystii. Kaikkia tulosteita varten oli omat toimituskenrånsä, joten niiden tuottaminen
käytännössä tarkoitti ainoastaan muutaman ESC-napin painallusta. Usein osakas tuli kysymään
kuinka nopeasti saisi isännöitsijäntodistuksen, jolloin hain valmiin pohjan, lisäsin ko. asunnon nu-
meron, listasin tiedot asukasrekisteristä ja tulostin lomakkeen, keskimåiärin siis kymmenkunta se-
kuntia. Kiitosta tuli ansaitusti lomakkeiden ulkoasusta ja "vakavia" tiedotteita pystyi hauskuutta-
maan Survolle ominaisin keinoin.
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Pankkipalveluiden pariin

Olen toiminut Survo-Käyttäjäyhdistyksen sihteerinä sen perustamisesta lähtien. Yhdistyksen myötä
tarpeet hieman muuttuivat ja sen seurauksena MS-Officeen tuli mukaan pankkisiirtojen tuottaminen
j a viitenumeroiden laskenta j äsenmaksuj a varten.

Kun kyselin pankista ohjeita viitenumeroiden laskentaan, vastattiin, että he tuottavat valmiin listan
viitenumeroista, jotka sitten voi naputella esipainettuihin laskulomakkeisiin. Ei niitä millään muulla
kuin pankin omalla systeemillä tai sitii varten tehdyllä erillisellä ohjelmalla kykene laskemaan. Sain
kuitenkin laskukaavan kuulun itsepäisyyteni ansiosta ja kun vielä ilmoitin, että aion tehdä itse myös
pankkisiirtolomakkeet, sain lisäksi myös aika omalaatuisen maineen paikalliskonttorissa.

Pankkisiirtopohjan laadin yksinkertaisesti Survon PLOT /FRAME-kaaviolla, jolla saa piinettyä eri
laisia "laatikoita" ja raameja sekä sijoitettua niihin haluttuja tekstejä ja varjosfuksia. Viitenumeroiden
laskentaa varten tein oman toimituskenttänsä, jossa ne on helppo laskea uudelleen jäsenmärän
muuttuessa.

Viitenumero lasketaan siten, ettii haluttu numerosarja, tässä tapauksessa jäsennumero, kerrotaan si-
ten ettii ensimmäinen luku kerrotaan 1:llä, seuraava luku 3:lla ja sitä seuraavaT:llä. Tätä toistetaan
kaikkien lukujen osalta ja kerrotuista luwista lasketaan summa, joka vähennetiiän seuraavasta tasa-
kymmenestä. Ttimä erotus on pankin vaatima ns. tarkistenumero. Viitenumeroksi tulee siis alkupe-
räinen numerosarja, jossa liitteenä tarkistenumero. Yksinkertaista vai mitä, mutta miten määrittely
onnistuisi'J okapojan" taulukkolaskentaohj elmilla?

Tein tiihän lisåiksi vielä yksinkertaisen sukron. Se laskee viitteet ja sen jälkeen hakee rekisteristä tar-
vittavat tiedot, siirtaa ne pankkisiirtopohjaan sekä jäsenkirjeeseen, jonka lopulta tulostaa. Minun
roolikseni jäi eniiä lisätä paperia kirjoittimeen. Kun vielä vaihdoin PostScript-laserini Lexmarkin
Optra R+:saan, jonka tarkkuus on 1200 dpi ja nopeus 16 sivua minuutissa, ei muutaman sadan jäsen-
kirjeen tekemiseen kulu aikaa kuin kymmenisen minuuttia.

Vein erii2in tälläisen jäsenmaksukirjeen pankkisiirtoineen testattavaksi konttoriin, josta olin aiemmin
ohjeita pyydellyt, ja ilmeet olivat katsomisen arvoiset. Millä ihmeen ohjelmalla olin moisen tehnyt,
oli monen kysymys. Ainoa mihin Survolla en pystynyt, oli repäisyohenne pankkisiinon irroittami-
seksi kirjeestii. Sen teetin tutussa painossa. Todenniiköisesti siihenkin löytyy jatkossa keinonsa.

*save psiirto / P silrtolomake
2*
3 *PLOT /TNAUN / DEVICE=PS, PAI{KKI1
4 *PEN= [SwrSS (6] I FRÄME-0
5 *FRÄlmS=A, B, CrD, E, F, G, H, I, J, K
6 *A= [line_t1pe (0) ] [line_widrh(1) ] ,0,0 ,2La0,1010,0
7 *3= [line-t]pe (0) I Iline-width(1) ] ,L525,0,575,1010,0

: 
*s= [line-t]pe (0) I Iline_width (1] 1,L525,L45, 575,L25,0

2A *TEXT=AI-, 81 ,Ct,DL,D2, D3 , D4, D5 ,D6 ,D'7 , . . .
2L *AL=Ti li ltå_n : o_Från_konto-nr , L57 0 , L l- 5
22 *B1=Ti1i11e_n: o_Ti11_konto_nr ,L57 0 ,240
23 *Cl=mk, 1570, 330
24 *D1=Viitenumero_Ref erensnunrner, L57 0 ,420
25 *D2=Saaj aj a_rnaksaj a_Mottagare_och_betalare, l-570 , 9 3 0
26 *D3= [SwfSSg (10) ],ComPetit, 1570, 850
27 *D4= [SWISSB (10) ] , Consulting_Oy ,L57 0, 820
28*
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*SAVE VIITTEET / vii t,enumeroiden- 1
2*
3 *FILE UPDATE .TÄSgNEt
4*
5 *Sunro-Käyttäjåyhdistyksen jåsenrekisteri / ms
6*
7 *FIELDS:
8 *L2 s 1 ,J1
9*13 s 1 J2

10*L4 s 1 ,J3
11 *15 s 2 ,llÄsKu
L2 *15 S 4 VIITE}TRO
13 *END

14*
15*
15 *FILE EDIT .TÅSMrNt+
L7*
18 *VAR s tr ( J1 ) =s tr (;ÅSSNNRO , l- , 1 )
19 *VÄR str (.I2 ) =str (JÄSmWnO,2 ,21
20 *VAR s tr (,J3 ) =s tr (,JÅSENNRO , 3 , 3 )
2L*
22 *VAR VIITE
23 *vrrrE= (1*.lt) + (3 *Jzl+ (7*.13 )
24 * . . . . . . o o . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . .
25*
26 *CIÄSSIFY .rÄSgNEt, SÄAI'MÖ,VIrTE, EROTUS
27 *CLASSIFICATION SAÄI{TÖ
28 *0-10: 10
29 *11-20: 20
30 *21-30: 30
31 *31-40: 40
32 *41-50: 50
33 *51-50: 50
34 *51- - 70: 7A
35 *71-80: 80
35 *81-90: 90
37 *91-100: 100
38 *101-110: 110
3 9 *ET\ID

40 *. . . . o r . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . o . . o . . . . .

4L*
42 *VAR .]TÄSKU=EROTUS -VIITE
43 *vAR str (vIrTEtlRo) =str (;ÄssNNRo) &str (JrÄsKU)
44*
45*

Saajan tilinumero, saaia Mottagarens konlonummer, mottagare

SHOP Espoo Tapiola 572442-211AT2

Survo-Käyttäjäyhd istys ry

TILISIIRTO GIRERING
Saaja ja maksaja Mottagare och betalare

Survo-
Käyttäiäyhdistys ry

ComPetit Consulting Oy
Marjut Schreck

Henkilöjäsen 75 mk
Yhteisöjäsen 750 mk
Jäsenmaksu 1995

Maksaja Betalare

ComPetit Consulting Oy
Marjut Schreck

Allekirloitus Unclerskritt Viilenumero Reierensnummer

059 2
Tililtå n:o Från konto nr Eräpv Förl.d. I rt

14 pv I

mk

Tilille n:o Till konto nr

572442-211072

Tililtä n:o Frän konto nr
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Taitaa taittaakin

Erikoisuutena MS-Officessa on toki myös omat pohjansa erilaisten julkaisujen taittoa varten. Esi-
merkkinä mainittakoon Survo-Käyttäjäyhdistyksen lehti SURVO.TUT. Survon valmiista esimerkki-
kuvista pienillä muutoksilla on taiteiltu kannet ja muita Survon operaatioita yhdistelemällä on lehteä
tehty jo monien vuosien ajan.

*SAVE KANSI
2*
3 *HEÄnER-
4 *XDfV=O, 1, 0 YDIV=0, 1, 0
5 *STZE=2000,2900
6 *XSCALE=-l-L (1) 12 YSCALE=-8 (1,) 9
7 *LrNETyps= [line_r]pe (0) I llrrun_col,oR (0) ] [r,rNn_wrDTH (1. 5) J

I *FRÄIfn-$ DE'VfCE=PS, KL
9 *l'lutkia tavalliseen spiraaliin sinif unktion avulla:

10 *PLOT X (T) =0.02*T* (l-+0.2*sin (3*T) ) *cos (T) ,
11 * Y(T) =0.02*T* (l-+0.2*sin(5*T) ) *sin(T) T=0,500,0.0L
1,2 *TEXT=TI , T2 , T3
13 *T1= [TIMESB (110) ] , 1, 400,2500 1'l= [TII{ESB (L10} ] , 1995 ,1700,200
13 *T3= [TTMESB (1]-0) I [nOt (35) ], SURVO.TUT, 400, 1000
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Pitää kirjaa

Siirtyessäni päätoimisesti "oman" yrityksen pyörittåijåiksi tuli vuoroon kirjanpito-ohjelman teko. Var-
sinaista C-kielen ohjelmointia en hallitse, joten laadin ohjelman sukrotekniikkaa hyviiksikäyttiien
yhdistelemällä Survon olemassa olevia operaatioita. Siitä tuli valikkopohjainen kyselyin etenevä ko-
koelma.

Tilikartat ovat vapaasti käyttijän miiiiriteltiivissä ja muutettavissa. Näistä systeemi tuottaa automaat-
tisesti pitä- ia päivåikirjat, tuloslaskelmat sekä taseet käyttiijän haluamalta ajanjaksolta. Alussa anne-
taan tilitietojen lisäksi yrityksen perustiedot sekä tilikauden alku- ja loppuajankohdat, joita käytetåiån
esimerkiksi eri tulosteiden otsakkeina. Kun syötetiiiin tapahtumia, otetaan pohjaksi tilikartta, josta
pyydetåiiin käWäjää valitsemaan debet- ja kredit-tili, antamaan viennin päiväys, markkamåiiirä ja
vientiselite. Tätä jatketaan kunnes kaikki tapahtumat on syötetty. Ne tallentuvat väliaikaiseen tiedos-
toon, jolloin käyttäjä voi selailla ja korjata mahdollisia syöttövirheitåi?in.

Kirjanpito-ohjelmani on käytössä muutamissa pienyrityksissä. Erityistii kiitosta on tullut systeemin
vapaasta muutettavuudesta ja siitii, ettii sukro-ohjelmointia osaavan on ollut myös helppoa muuttaa
itse ohjelman rakennetta tai vaikkapa lisätä siihen uusia osia tarvittaessa.

Kaiken muunkin yrityksen juokseviin asioihin liittyvan materiaalin teen tietenkin myös Survolla.
Valmiita toimituskenttiä toimintakertomuksista, pöytåikirjoihin, tarjouksiin ja laskutukseen löy6'y
riittävästi. Kaikissa tulosteissa toistuu PostScriptilla tehty yrityksen tunnus. Laskutusta en ole omalta
osaltani juurikaan automatisoinut. Se sin?insä tuottaa riittiivästi mielihyvåiä.

@ #59-g-4sz lgsl
X Mäenrinne 11,02160 ESPOO

Mariut Schreck
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Toimistosta koulunpenkille

Joskus toimistooni, joka sijaitsee kodin yhteydessä, kuuluu muminaa "koulu"-toimiston puolelta.
Viime keväänä, jolloin aiheena matematiikassa oli eri suuruusluokkaa olevat luvut, niiytti pahasti sil-
tä, ettei asia ollut alkuunkaan hallinnassa. Kun harjoiteltiin yhdessä, huomasin, että iehtåvat, joissa
luvut oli kirjoitettu kirjaimin ja siitä muutettava numeroiksi, valaisivat asiaa parhaiten. Siispåi-teke-
mään kirjaimin numeroita kuitenkaan niitä kirjoittamatta. Kumpaa silloin käytät, tekstinkäsittelyä vai
taulukkolaskentaa?

Niinkuin olet jo vannaan tullut huomanneeksi, Survossa eivät eväät lopu kesken, vaan jo muutamas-
sa minuutissa oli tulostettu sivutolkulla harjoitustehtäviä. Nähtyään ne opettaja oli todennut ihmetel-
len, että kylläpä teidän äiti on nåihnyt paljon vaivaa. Salaisuus on edelleen päljastamatta, mutta sinä
näet sen oheisesta toimituskentiistä.

Väitätkö vastaan ?

Viime aikoina olen Survon kanssa "erikoistunut" väitöskirjoihin. Kaikki alkoi siitä kun kolmisen
vuotta sitten menin mukaan Kansanterveyslaitoksen Mielenterveyden osastolle mammografiaseulon-
toihin liitrryaan tutkimusprojektiin. Toimenkuvani oli tutkijoiden awstaminen tekemällä tarvittavat
laskennat ja analyysit ko. projektiin liitryvillä aineistoilla. Kun parin vuoden uurastuksen jälkeen Ar-
ja Aron väitöski{a oli loppusuoralla, alkoi hän mietiskellä miten sen saisi parhaiten (=mahdollisim-
man nopeasti ja edullisesti) painokuntoon. Ilmoittauduin vapaaehtoiseksi taittajaksi ja ihmettelyä
riitti siitli, mita kaikkea sillä Survolla voikaan tehdä. Tuli siis konkreettisesti näyiettyä monille, mitä
tarkoittaa Lauri Tarkkosen toteama Survosta; ainoa julkaisuohjelma, jolla voi tehdä myos faktori-
analyysin. Kun kirja siuen valmiina kiersi talossa, sain moneen kertaan kehuja sen ulkoasusta ja tyy-
tyväisyys onkin poikinut jo uusia väitöskidoja työstettäväkseni. Valmiina hyllyssä niitä on jo n.f:a
Jokainen projekti on alkanut kommentilla; hei, sullahan on käytössä se tosi hyvä taitto-ohjehä.

3 *DATA LIM'T,A,B,C,D
4 *vAR LUKU=I000+rNI (1000000*Rr\rD (4521951) ) To rrIWT
5*
6 *PUTEIID A, B, ( 10 : sanoin) . =
7 D11111_L11
8 C LUKI]
9 A 224847 ( 10: sanoin) . =kaksi sataa kaksi kyrnurentä nel j ä tuhatta kahdeksan

10 * L397 ( 10 : sanoin) . =tuhat kolme sat,aa yhdeksån kyrunentå seit,semån
11 * 4691'40 (10: sanoin) .=ne1jä sataa kuusi kymment,ä yhaeksån tuhat,ta sata nt2 * 32464 (L0:sanoin) .=kolme kymmentå kaksi tuhattä neljå sat,aa kuusi kym
13 * 866235 (1-0:sanoin) .=kahdeksan sataa kuusi kymmentå kuusi tuhatta kakli
1,4 * 2379 7 ( 10 : sanoin) . =kaksi kymmentä kolme tuhatta seit,semån sat,aa yhdek
15 * 384484(10:sanoin).=kolme sataa kahdeksan kymmentå neljå tuhatta nefjä
15 * 872003 (10:sanoin).=kahdeksan sataa seitsemån kynunenLå kaksi tuhatta kL7 * 991326(10:sanoin) .=yhdeksän sataa yhdeksån kynrnentå yksituhatta kolme
18 * 51'6229 (10: sanoin) . =viisi sataa kuusitoista tuhatta t<ät<si sataa kaksi
19 * 9a7495(10:sanoiny .=yhdeksån sataa seitsemån tuhatta nerjå sataa yhdek
20 * 491501(10:sanoin) .=neljä sataa yhdeksån kynunentå yksituhatta Xuuii sazL * 999223 (i.0:sanoin) .ryhdeksån sat,aa yhdeksån tcylrunentå kahdeksan tuhatta
22 * 603325 (l-0: sanoin) . =kuusi sataa kolme tuhatta kolme sataa kaksi kynmren
23 * .
24 * .
25 B .
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Suuri Unelma Ratkaista Vaikeita Ongelmia

Toimenkuvani tällä hetkella on juoksuhenkilön, kirjanpitäjän, keskuksen ja Survon käyttiijien neu-
vonnan ja koulutuksen ohella erilaisten asiakassovellusten rakentaminen Survon "päälle". Aiheet
vaihtelevat automatisoiduista raporteista, laboratoriotulosten käsittelyyn, johdon informaatiojärjes-
telmistä asiakast5rytyväisyystutkimuksiin ja henkilöstöhallinnon seurantasysteemeistä automaattilas-

kutukseen.

Näistä sovelluksista yhdistelemällä on koottavissa sellainen offrce-paketti, jollaista ei mistiiän muus-

ta ympäristöstii löydy. Koneelta vaaditaan ainoastaan kiintolevy ja käyttäjälfii luku- ja kirjoitustaito.
Näissä kuvioissa ei hiirilavantauti eikä ikonisokeus piiäse yllättiimiiiin.

Yhteenvetona siis todettakoon, että niin oman yritykseni, Survo-Kiiyttiijäyhdistyksen, isännöimäni
taloyhtiön, lasten koulutehtävien, perheen emiinnöinnin sekä edelliimainittujen asiakassovellusten

hallintaan käytetzian ainoastaan yhta ohjelmaa. Suurta Unelmaa Ratkaista Vaikeita Ongelmia.

S uurå
U nelsssm

R atka$$ l ,,r,:,llr,r

V aikemw;it*

O ngeåex'g$;'**
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Kimmo Vehkalahti:

Tautukoiden tunnistus tekstitiedostoista
Tilastoaineistoja voi saada mitii erilaisimmista lähteistii, esim. tutkijoilta, tietopankeista, Tllastokeskuk-
sesta tai vaikkapa Internetistii. Tiedot on tyypillisesti esitetty erilaisina taulukoina. Kun niitä siirrelläåin
paikasta toiseen, on paras siirtomuoto tavallinen tekstitiedosto. Siitå tiedot tulisi saada ohJelmiston omaan
muotoon mahdollisimman kätevästi, Jotta påäsisi heti aloittamaan varsinaisen työskentelyn aineiston pa-
rissa.

Ohjelmilla on myös -lrylqdä suoraan ymmärtää toistensa tiedostomugtoJa, mutta nåiihin lrytryihin ei pidä
juuri luottaa. J--oissakin ohje-lmistoissa on tapana-muuttaa version vaihtuessa myös tiedostörakenteita, jol-
loin eri versioilla tehdlrt tiedostot eivät olekaan yhteensopivia - eivät aina edes saman ohjelman vanhöm-
pien versioiden kanssa! Survoon tottunut voi olla rauhassa, koska Sunrossa taataan yhteehsopivuus taak-
sepåiin.

Tekstitiedostoa ei mikään hetkauta; mitå nyt eri käyttöJfujestelmissä on pieniä eroja rivlnvaihtomerkkien
ja merkldvalikoimien suhteen. Niistä selviåiä sopivilla muunnoksilla, Joita Survossa tarJoaa esim. sukro
/TXT-COr{V.

Pitiiydytiiiin nyt aluksi tavallisessa ja varsin yksinkertaisessa tekstitiedostossa TEOtLL.TXT. Siihen on lis-
tattu tietoJa Ahvenanmaan ja Lapin läåinin kunnista, joissa teollisuudessa toimivien osuus työvoimasta oli
Joskus lcymmenisen prosenttia - veroä5rreistii päätellen vuosia sitten.

Kunta Lääni Våestö Synt. Maamet
Geta AI{V 468 3 4
FösIö AIIV 59 0 4 4
Eckerö AIIV 705 5 2
Lemland AIIV 9A2 11 2
Maarianhamina AI{V 9 581 L29 0
Pelkosenniemi LAP 1569 1-9 4
Savukoski LAP 1954 27 5
Enontekiö LAP 2259 29 2
Kirrilå rÄP 6490 86 4
Ranua LAP 5637 L06 5
Salla tAP 7 4L4 L2L 4
Sodankylä IÄP L 0 119 14 0 3

Kuntataulukko pitää siis saada tekstitiedostosta havaintoaineistoksi. Tåmä pikkutehtiivä toimii Johdatuk-
sena luvun varsinaiseen aiheeseen eli taulukoiden tunnistamiseen. Katsotaan aluksi, mlten muutamat ti-
lasto-otrjelmat Ja Suruo selviåvät tehtävästii.

Et pelkkåiä plussaa

S-Plus:an Windows-versiolla (3.3) työ käy kohtalai_sen yksinkertaisesti: valitaan Import, jonka takaa löyty-
våiåin valintaikkunaan annetaan tiedoston nimi ja kerrotaan, etä muuttujien nimet ovaf ensimmäselå ri-
villä. Näin kuitenkin kuntien nimiståi tulee eräänlaisia rivitunnuksia. Muuttujien nimissä "äiikköset" eli
skandinaaviset kirjaimet muuttuvat pisteiksi. Lienee parempi käytää komentotasolta funktiota read. tab1e.
Luodaan siis nän data teolll.
> Leo1l1 <- read.table("teoll1.txttr, header=T, row.names=NULL)
> teo111

Kunta L..ni V.est. Synt. Maamet
Geta AIIV 468 3 4

F\2 24sL\224 AI{v s9 0 4 4
Ecker\224 AI{V 705 5 2

Lemland AIIV 9A2 11 2
Maarianhamina AIIV 9 5 81 L29 0
Pelkosenniemi LAP 1569 19 4

Sarmkoski LAP 19 54 27 5
Enonteki\z24 LAP 2259 29 2

Kirril\204 LAP 5490 86 4
Ranua LAP 5637 106 5
Salla LAP 7 4L4 LzL 4

Sodankyl\204 LAP 10119 140 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
L2

Palvelu Äyri Tulotaso
3 14.50 11179
4 14.50 L3273
5 14.50 13753
5 14.00 L3L7g
I 16.00 19179
4 l_7.50 gg13
3 17.00 L3440
5 17.00 1,0401
4 17.50 L0725
3 19.00 9532
4 1 9.00 gg02
5 l_7 . 00 L2439

Palvelu . yri Tulotaso
3 L4.5 L117g

4 l-4 .5 L3273
5 14.5 13753
5 t_4.0 L3L7gg l-6.0 19179
4 L7 .5 gg13
3 l_7.0 13440

5 17.0 10401
4 L7 .5 LA725
3 l-9.0 9532
4 Lg.0 gg02

5 L7.A L2439
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Farakkeet_luojuvat, -kg.:\*.P-pt,rsymmärtää.vain englantia. Sille oudot merkit se esittää 8-jåirjestelmåin
koodeina. Lienee siinå föglölåiLisillä ihmettelemistä.

lo-Buig1 selvennykseksi käytiin_survon mainioita muunnoksia, joilla nåihdäåin, että 224(8:10)=14g ja
IBM : n PC -merkkivalikoimassa I 48( I 0 : ascii) =ö.

Kaksi ässää ja dollari

SAS:in unix-versiolla (6.O9) tehtävä ei oikein ota suj-uakseen ellei auta ohjelmistoa muuttujien määiittely-
jen kanssa. Tekstitiedostoon ei tarwitse tehdä muutoksia, mutta muuttujien nimiäJa tyyppdia ei sieltä suä-
|aan ?a1. Muuttujien nimissä ei kelpuuteta äåikkösiä eikä pisteitii. Merkkijonomuuttirjät bn ilmoitettava
$-m_erkein j-a niiden pituuksia on ilmoiteltava erikseen unohtamatta trillöin kaksoispislettä - muussa ta-
pauksessa kuntien.nimet pätkitäåin kahdeksan merkin mittaisiksi. Muuttujien nimöt SAS haluaa våilttä-
mätä esittåä isoin kirjaimin.

DATA TEOLI,I;
INFILE ' teol11 . txt' FIRSTOBS=2;
-TNPUT Kunta : $13. Laani $ vaesto slmt I'{aamet palvelu Ayri '.rulotasot

Oheiner SAS-ohjelma suoritutetaan SAS:illa vanhaan eräaiotyyliin. Tulostetaan nän saatu havaintoaineis-
to PRoC PRfNT:illä.

OBS KT]NTA

1 Geta
2 Föslö
3 Eckerö
4 Lemland
5 Maarianhamina
6 Pelkosenniemi
7 Savukoski
I Enontekiö
9 Kirrilå

10 Ranua
11 Salla
1,2 Sodankylå

AIry 468 3
AIry 590 4
Alrv 705 5
Ar{v 902 1L
AIIV 9 581 L29
LAP 1569 L9
LAP 1954 27
LAP 2259 29
LAP 6490 86
LAP 5637 106
LAP 7 4L4 LzL
rAP 10119 14 0

IÄANT VAESTO S]NT MAJU{HT PALVETU AYRT TULOTASO

SAS:in Windows-versio (6.1O) ei tarjoa mitäiån tåimåin kummempaa.

Eolme ässiiä Ja tähdenlento

SPSS:n unix-versio (5.O) muistuttaa SAS:ia. Muuttujien nimissä ei kelpuuteta pisteitä, ei etenkäåin niitåitietfien vokaalien pätiXä käytettiiviå. fUyög SPpS suosii suuria Xiriaimiä. Sanatliiet muuttujat täytyy "ajo-
lirrassa" erikseen ilmoittg.a pituuksineen. Lisäksi tulee erikseen "tåihdentää" numeeristen muuttu.lien röo-
lja. MuuttuJien nimet tiedoston alussa håiiritsivät SPSS:äå, kunnes poistin ne (!).

DÅTA LIST FItE 'teoll1b.txt, FREE / Kunta (A13)
Laani (43) Vaesto * Slmt Maamet Palvelu Ayri Tulotaso

Listaus sisåiltåiä 60 ylimääräståi nollaa - vaikuttaako tarkemmalta?

r'li:A LAANI VAESTO SII}UT MAAII{ET PAL\ruLU AYRT TULOTASO

4
4
2
2
0
4
5
2
4
5
4
3

4.00
4.00
2 .0a
2.00

.00
4.00
5.00
2.A0
4.00
5 " 00
4.00
3 " 00

3 14.5 11179
4 l-4 " 5 1,327 3
5 l-4.5 L3753
5 14.0 L3179
8 l_6.0 19L7g
4 17.5 gg13
3 l_7.0 13440
5 l-7.0 L0401
4 l_7.5 L0725
3 Lg.O 9532
4 19"0 gg02
5 17"0 L2439

3 .00 14.50 11179. 00
4.00 14.50 L3273 .00
5.00 14.50 L37 53.00
5 . 00 l-4 . 00 13179 . 00
8.00 16.00 1gl-79.00
4.00 l_7.50 9913.00
3 " 00 17.00 13440.00
5.00 17.00 10401.00
4. 00 L7.50 10725. 00
3.00 19.00 9532.00
4.00 l-9.00 9902.00
5.00 L7.00 L2439 .00

Geta AIIV 468.00 3.00
Fcglö AIIV 590.00 4.00
Eckerö AI{V 705.00 5.00
LenLand AI{V 9A2.00 l-1.00
!{aari.anhaminaA}IV 9581-.00 1,29.00
Fe-kcsenniemi LAP 1559.00 l-9.00
sa"ar.koski LAP 19 54 . 0 0 27 .0A
fr.cntekiö LAP 2259.00 29"00
K:cLilå LAP 6490.00 86.00
F.a:ua LAP 5637.00 106.00
Sal- ia LAP 7 4L4. 00 LzL. 00
Sciankylä LAP 10L19.00 140.00

SPSS:n Windows-versiolla (6.1) osoitan asioita hiirellä. Yrilys t4ikkaa muuttujien nimiin, jotka pitiiä kui-
tenkin kirjoittaa uudestaan ja kgrloq niidel 

-tyypit 
ja pituudet. Tuottamassaan-s5mtaksissa'ohjelira esitää

kaikld numeeriset muuttujat tåihdellisinä. Muuten tuotos vastaa edellä itse kirjöittamaani; sön tåihden en
esitå siä tässä.
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Yhden komennon peliä

Survossa tehtävåin hoitaa komento FILE SAVE, Joka tallettaa tekstitiedoston sisäIlön
toksi. Poimitaan aineisto näytteeksi kenttäåin.

Sunron datatiedos-

2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
L2
13
1,4

15
16
17
1B

/
iru

tiedot sisään

*DATA TEOLL1 * , A, B, C
C Kunta Låä Väestö
A Geta AIIV 4 6I* Fö91ö AIIV 59 0* Eckerö AIIV 7 0 5* Lemland AIry 942* Maarianhamina AIIV 9581* Pelkosenniemi LAP L569* Savukoski LAP 1954* Enontekiö IÄP 2259* Kirrilå LAP 6490* Ranua LAP 5637* Salla LÄP 7 4L4
B Sodankylå LAP 101-19
*

Slmt "
3

4
5

11
L29

19
27
29
86

106
L2T
140

It{aamet Palvel
4
4
2
2
0
4
5
2
4
5
4
3

u Äyri
3 14.50
4 14.50
5 14.50
5 14.00
8 16.00
4 l_7.50
3 l_7.00
5 L7.00
4 17.50
3 18.00
4 18.00
5 17.00

Tulotaso
11L7 B

1327 3

13753
131-79
19178

9 813
1344 0
104 01
L07 25

8532
9802

L2439

Mitä tåihåin nyt toteaisl?

Datan sisäiirtluku em. tilasto-ohjelmien tyyliin aiheuttaa liikaa vaivaa: tuntuu turhauttavalta neuvoa oh-
jelmia pikkutarkasti, kun jäilki on silti puutteellista. En ihmettele, että Survoon tottuneelle mm. näiden oh-
jelmien käyttö vaikuttaa hankalalta - useinhan työ alkaa aineiston sisäåinlukemisesta. Onneksi useimpien
survoilijoiden ei yleensä tarvitsekaan muihin ohjelmiin kajota.

Kosolti kiusaa aiheuttavat myös kaikenkokoiset ja -nåiköiset kirJaimet. Joillakin ohjelmilla tuntuu olevan
ns. kansainväilisyydestäåin huolimatta vaikeuksia kansallisten merkkivalikoimien kanssa. Areaksi vetaa ta-
manmaalaisen olon, kun nakee hameen, laanin, vailla aita ja oita, eika millaan lailla erota noita.

T\rnnistus tolseen

Entäpä jos tekstitiedosto sisåiltäåikin useita taulukoita? Kuinka ne saisi poimittua sieltä mahdollisimman
våihåiisellä työUä? Tåimåh lrysymyJrsen esitti Seppo Mustonen minulle vuonna 1993. Hänellä oli jo vuosia
ollut mielessäiirr visio siitä, kuinka paperilla esitetyistä taulukoista saisi kätevästi graafisen yhte,'envedon.
Kuvanl-ukijat ja tekstin!:nnistusohjelmat ovatkin sittemmin yleistyneet, joten taulukot voidaan saada pa-
periltakin tekstitiedostoksi. Vision toteutumiseen tanrittiin enää taulukontunnistusohjelma.

Seppo totesi silloin, ettei ollut saanut aloitettua sellaisen ohjelman toteuttamista anrellen työtä verrattain
laajaksi ja aikaavievåiksi. Niinpä nålimme siinä otollisen aiheen opinnäytetyökseni. Keskustelimme aiheesta
useasti, mutta toteuttamisen aloitin vasta vuoden 1995 alussa. -Iyö keskeytyi kes2illä, kun päätimme vaih-
taa pqo gradu -työni aiheeksi reliabiliteettimittojen tilastollisten ominaisuuksien tutkimisen. Graduni pe-
rusp_tlqnn muodostivat Sunrolla toteutetut laajat simulointikokeet, joiden pemsteella mm. laajalti mytetty
reliabiliteettimitta, ns. Cronbachin alfa, osoittautui virattomaksi. Taulukoiden tunnistustehtävästä muo-
dostui erikoistyö, jonka viimeistelin vuoden 1996 alussa.

Tehtävä saattaa tuntua liiankh yksinkertaiselta: onhan ihmissilmän aivan helppo erottaa taulukot tekstis-
tä. Mutta miten sen tekee "sokea" ohjelma, joka hapuilee tekstimassa.n seassa? Siinäpä ongelma.

Alkurytmi

Yritin aluksi keksiä tunnistamisen tueksi kaikenlaisia yksinkertaisia mittoja kuten sanojen ja lukujen
mäåiråin rivillä. Tein nopeasti Suwo-modulin, Jolla saatoin laskea tällaisten esiintSrmien mäåiriä havaintotie-
dostoihin. Niiä tilastollisesti analysoimalla koetin saada selville, mitä ovat ne kriteerit, joilla ohjelma voisi
taulukon tunnistaa. Monetkaan nästii periaatteista eivät tulleet käyttöön lopullisessa toteutuksessa, kos-
ka ne eivåt osoittautuneet riittäviksi.

Kun esittelin ensimmäsiä aikaansaannoksiani laitoksemme tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaarissa,
Seppo ehdotti että siirtyisin jokien tutkimiseen. TåiLllä hån tarkoitti, että pitiiisi ehkä tutkia tarkemmin sa-
nojen väeissä olevia tyhjiä alueita, jotka pystysuunnassa muodostavat jokia taulukoiden kohdalla vaan ei-
vät juuri muualla. Lisäiksi håin ehdotti, että kiinnitäisin tarkempaa huomiota sanojen alkuihin ja loppui-
hin peråikkäsillä riveillå. TäsUi alkoi ohjelman algoritmin runko hahmottua.
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Lopullisen Survo-modulin nimeksi tuli DATAFIND. Sen toimintaperiaatteen voi kuvata lyhyesti: luetaan
annettu tekstitiedosto kertaalleen läpi ja suodatetaan se uudeksi tekstitiedostoksi, johon sijoitetaan löyde-
t5rt taulukot otsikkorivineen. Otsikot eli muuttujien nimet haetaan taulukon yläpuolelta ja muunnetaan
yksftäsitteisiksi. Tarvittaessa tyydytää'n nimiin Xl, X2 jne. Lopuksi tulostetaan toimituskenttåiåin komen-
not, joilla taulukot voidaan siirtiiå Sunron havaintotiedostoiksi.

DATAFINDin toimintaa ohjaavat tilastolliset ja heuristiset päättelysäåinnöt. Joskus päättely menee pieleen,
ja tuloksena on kummallisiakin "taulukoita". Se ei haittaa, kunhan selvät tapaukset hoituvat kunnolla.
Tätii voisi verrata oikolukuotrjelmiin: nekääin eivät saisi luulla itsestiiåin liikoja. Ratkaiskoon kåiyttäjä epä-
selvåt tapaukset, ei ohjelman sitä tanritse yrittåiä tehdä.

Tunnlstustesti

Jotta nähäisiin kuinka tunnistusohjelma kunnostautuu, tehdäåin koe. Lisääi.n PRlNT-kaaviooni ohjauksen
- ascii_text kv. txt ja tulostan ähiin asti kirjoittamani tekstin kolmesta toimituskenUistä, jolloin saan n.
25o-rivisen tekstitiedoston juuri lukemastasi materiaalista.

Kåynnistän DATAFINDin riviltä 3. Parin sekunnin tunnustelun jålikeen teksti tunnustaa sisältiivåinsä viisi
taulukkoa, ja DATAFIND kirJoittaa rivit 4-1O. Selailen hetken aikaa tulostiedostoa I(V.DAF rivin 4 SHOW-
komennolla, minkii jäilkeen tiiräytän menemään jatkuvan aktivoinnin (F2 ESC) seuraavalta rivilfii. Nåiin lu-
vun alkupuolen viisi taulukkoa kopioituvat Survon datatiedostoiksi I(V1-KV5. Lopuksi aktlvoituu rivin lO
INDEX-komento. Tåihän aktivointi loppuisikin, mutta INDEX tuottaa riveille I l-15 FILE SHOW -komennot,
jotka edelleen tulevat aktivoiduiksi. Varsinainen ketjureaktio!

Pieni llsäys

Lisään vuotta myöhemmin, siis syyskuun alussa 1997 tähån juttuun pari seikkaa. Edellä käsittelin vain
yksinkertaista tekstitiedostoa, jossa kenttien arvot on erotettu toisistaan yhdellä tai useammalla våililyön-
nillä. Vaikka tämä onldn yleisluontoisin tapa esitäii tilastotietoja jåirjestelmistii riippumatta, niin ldytåin-
nössä on usein tarjolla muitakin vaihtoehtoja. Eräs kätevä tapa on käyttää kenttien erottajana jotakin eri-
koismerkkiä, tyypillisesti TAB-merkkiä. Monet tilasto-ohjelmat, mm. SPSS:n Windows-versio ja taulukko-
laskentaohjelmat, esim. Excel, osaavat tallettaa datojaan tåissä'TAB-delimited"-muodossa.

Survoon tällaiset tiedostot saadaan erit*iin helposti antamalla FILE SAVE -komennossa täsmennys DELI-
MITER=char{9) , joka tarkoittaa ettii kenttien oletetaan olevan tiedostossa erotettu merkillä, jonka ASCII-
koodi on 9, siis Juuri TAB-merkillä. (Erotinmerkki voi siis Survon puolesta olla mikä hyvänså.) Tässä täy-
tyy huomata se kierous, ettåi mikäli käytössä on suomenkielinen Windows, niin sen ohjelmat käyttävät
yleensä desimaalierottimena pilkkua pisteen sijasta. Tåillöin Uiytyy aluksi muuttaa tekstitiedostossa pilkut
pisteiksi. Se sujuu TxlCONv-operaatiolla kuten alla olevassa esimerkissä. SURVO 98:ssa homman voi
hoitaa myös toimituskentässä esim. REPlÄCE-komennolla, vaikka tekstitledosto olisi våihåin isompikin.

*ENE-FnStr / tunnistustesti luvun alkupuolen tekstist
2*
3*
4 *SHOW Ktr.DAF / Data tables found by DATAFfND
5 *FILE SA\TE K\I.DAF TO lff1 /. IitrAI{ES=4 FIRST=5 !ASI=L6 -6 *FtrLE SA\1E I(V. DAF TO T<\T2 /. I'IA}MS=19 FIRST=? q LAST=31
7 *FILE SaVg IilI;:DAF 1'g' Kyt.,,. ,,,1{Ä}{ES=34 FIRST=35 LAST=46
8 *FILE SA\TE K\F.DM TO lff4 / IUAUNS=49 FIRST=50 LAST=60
9 *FILE SA\TE K,/.DAF TO lfl/5 / I\AN,TES=63 FIRST=64 LAST=75

10 *$ilDEX I(V* . SVO, CIIR+L / List of ' data f iLes
11 *FILE SHOW Iil/1 .SVO / Copied from text f ile Ifl/.DAF
L2 *FILE SHOW I<V2.SVO / Copied from text file Iff/.DAF
13 *FILE SHOW ICV3.SVO /Copied from text file I(/.DAF
14 *FfLE SHOVil KV4.SVO / Copied from text f ile Iil/.DAF
15 *FfLE SHOW Ifl/s.SVO / Copied from text f ile Iil/.DAF
15 *

3698 28.08.96 10:3
3810 28.08.96 10:3
3810 28.08.96 10:3
3816 28.08.96 10:3
3922 28.08.96 10:3

1*
2.
3 *COI\MERSIONS:

4 *R,.
5 *END

5*
7-
8*

/ DELTI,ITTER=char(9)
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työpöydältä

Ti'öpöytåirnoduleita koskevista asioista on våhitellen tullut yksi lehden vakiopalstoista. Viime lehden ai-
kaan uutuutena tuli mukaan DM (Directory Matcher), jolla vertaillaan kahta hakemistoa ja kopioidaan tie-
Co9t9j| niiden vålillä. Aivan äskettiiin olen lisåinnyt DM:äåin pari uutta ominaisuutta, joita oli toivottu. Nyt
kohdehakemistosta näytetiiän kaikki tiedostot, låihtö- ja kohdehakemistoa voi lennossa vaihtaa ja tiedostö-
;en sisåille voi kurkistaa SHOW:n avulla. Nämä uutuudet ovat käytettåvissä ainoastaan SURVO 98:ssa.

puuhun

Kevåäin risteilyllä tulin vtlauttaneeksi JåiLlleen uutta tulokasta, joka levittiiä tiedostoJen ja hakemistojen hal-
linnan lopulta koskemaan kokonaisia hakemistorakenteita. Tlrlokkaan nimi on TREE, mutta sitå kutsu-
raan SURVO 84C:ssä komennolla WHERE /TREE tai sukrokomennolla /TREE. SURVO g8:ssa myös ko-
mentosana TREE kelpaa. Lisåiksi TREE-toiminto on kiiytettävissä DD:n sisäiltä napilla T.

puhelunsllrrot

PHONE-toimintoon olen tehnyt pieniä parannuksia. Numeroissa voi nyt käyttiiä våilivlivan lisåiksi sulkuja,
esim. (O9)-1918861 . Numeroiden lisåiLksi voi käyttiiä merkkejä * ja #, esim. puhelunsiirron voi aktivoida
komennolla PHONE *21*987 6543210# .

satellilttiin

Jos annetaan täsmennys NMFA=I, PHONE odottaakin saav€ulsa parametreinaan kaksi rivitunnusta, eslm.
PHONE CUR+I,END . Tällöh annetuilla riveillä olevat merkit låihetetiiän valittuun tietoliikenneporttiin
.esim. COMI). Toiminnon avulla voidaan mm. siirtiiii Survossa ylläpidettiiviä reittipistetietoja tietoliikenne-
kaapelia pitkin GPS-satelliittinavigointilaitteeseen ns. NMEA-muodossa. .Arvelen, ettii tästä PHONE-modu-
in uudesta ominaisuudesta saattaisi olla hyötyä muunkinlaisissa sovelluksissa.

neula heinäsuovasta

SEARCH:iin olen taas lisännyt yhden narnun: SEARCH=FIRST lopettaa heti ensimmäsen löydettyään. Tar-
ritsin tiitä l{TMl-muunnoksissa automaattisen linkkilistan teossa ja uskoisin siitäkin olevan hyötyä muis-
sakin sovelluksissa. Aina kun ei kannata hakea, jos on jo löytänyt etsimåinsä. Våihåin sarnaan sarjaan kuu-
luu se, että WHERE-haun voi nylryåän keskeyttåä pistetä painamalla.

vrrosltuhannen tunnustus

Tunnustan: vanhat työpöytiimodulit käyttäy$ät siivottomasti, kun vuosituhat vaihtuu. Olin alun alkaen
tieman huolimaton tässä suhteessa. SURVO 98 -remontin yhteydessä ryhdistäydyin ja tein vaadittavat
korjaukset. Kävin testaamassa ne 2000-luvulla (terveisiä!). SURVO 98:ssa asiat ovat siis kunnossa, 84C:n
-lusimmissa versioissa (väh. v.5.3O) samoin.
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suurtilalliset

T!öpöyuimodulit, erityisesti DD, hyötyvät suuresti SURVO 98:n tarjoamista avarammista tiloista. Esim.
tåmäri lehden numeron 1/95 sivulla 9 esittiimiåini DOS-muistin maksimointitemppuja DD:n jouhevan toi-
minnan takaamiseksi ei enää lainkaan tarvita. Tåimåin voi hauskasti todeta WHERE-operaation avulla. Lai-
naan edellämainitsemaani lehden aiempaa numeroa sivulta 8; "...ei lcanrwta antaa liian laueita halqrchto-
ja, esin- CDEF.*.* , koska siiften mulsfi ei uarmastikaon riitö- Silloin kone saattaa mennä jumiin, ja se on
-kdgnnistettduö. utdetleen." Siispä aktivoin heti komennon WHERE CDEF:*.* omassa koneessani, jossa on
32-megatavua muistia ja gigatavu levytilaa. Suorittimena on 133 MHz:n Pentium ja kåyttöjärjestelmåinä
Windows 95.

kerskailevat

Tietojen lataaminen levyltä kestää 2 min 40 s, minkä jåilkeen minulla on lista KAIKISTA tiedostoistani:
18233 tiedostoa 636 hakemistosta, yht. 668994158 tavua. Voin katsella tiedostojen sisåiltöjä lnteriä pai-
namalla, olivat ne sitten toimituskenttiä, datoja, sukroja tai jotain muita. Lajittelu on kivaa: Mikä on suu-
rin tiedosto-si? Entä pienin? Onko paljon samaruilmisiä? Alla minulla oli 20O riwin ja 1OO -sarakkeen toimi-
tuskentui, jbssa oli tilaa 50 varjoriville. Toistin kokeen vielä sellaisellakin kentflä, jos-sa oli 5555 riviä, 555
saraketta jä tilaa 5555 varjorivilte. Ei ongelmia! fystyin_keyyesti katselemaan DD:n alla jopa 4O megatavun
kokoista Survon datatiedostoa (I00O muuttujaa ja 1O00O havaintoa).

hoikin möhkiileln

SURVO 84C:ssä työpöytåohjelmat muodostuvat yhdeksästä tiedostosta Surwon päåiha.kemi"!o"9". Ne vie-
vät tilaa yhteensåirn. +-SOOOÖ tavua. SURVO 98:ssa asiat ovat vallan toisin: samat tyOgOytiigttjglnat koos-
tuvat vaiir tanaesta tiedostosta (&DESKIOP.E)G ja -DATE.E)G). Jåilkimmäinen sisåiLltiiä DATE:n lisåiksi
CALENDAR- ja PHONE-modulit. &DESICOP-möhkåirle on ahminut kaikki muut lulmunottamatta CD:tä,
joka on fiinisli sanottuna integroitu Survon 32-bittiseen editoriin. Näden katrden yhteerrlaskettu koko on
vaitt n. 360000 tavua, eli siirtyminen 16-bittiseståi 32-bittiseen ympåiristöön ei ole päässyt lihottamaan
koodia - påiLinvastoin!

näytä, poista, lisää

Viime lehdessä esittelin laiskuuksiani yhden kirjaimen komentojen muodossa. Komentoja S, D ja I vastaa-
vat otrJelmat olivat myös mukana SURVOffLn 3-levykkeellä. SURVO 98:ssa nämä SHOW- DELETE- ja
INSERf-toimintojen pikakomennot kuuluvat vakiokalustoon. Silti pr-dåin su-ositeltavana, että sukroihin nä-
mä komennot ki4oGtaan kokonaisina. Toimituskenässä työskentelyssä yksikirjaimiset ovat käteviq. nyt-
hän SURVO 98:isa voi suttuisia, muualta saatuja tekstitiedostoja panna ojennukseen vaikka ne olisivat
vähåin kookkaampiakin. T!ökaluistahan meillå ei ole puutetta, verstasta on vain kohennettu entisestään.

aave - nalsta

Ghostscript-ohjelma on tullut monille tutuksi viime vuosien aikana. Jos toimii moniajgjåirjestelmåin (kuten
esim. Windowi gS) alaisuudessa, voi lisåiksi hyötyä GSview-nimisestä Ghostscriptin laajennuksesta. Sitä
voi pitää auki omassa ikkunassaan samalla kun sunroilee toisessa ikkunass-a,$!"1- pql3sta aikaa teen.
Tosin Survoa kåytiin aina mieluummin ko_koruudussa. Tarvittaessa vaihdan alt-TAB:illa GSview:n puolelle.

GSview:ssa Survolla teht5fiä sivuja voi zoomata, ja keväåirllä PRINT- ja EPS-operaatioihin tehtyjen lisäysten
ansiosta myös katsella missä jäirjestyksessä tahansa. Itse- olen käyttåinyt GSview:ta kuten Ghostscriptia
aiemmin; eiona vain se, ettåi vöin samaan aikaan pitää auki låitrtökohtana olevia toimituskenttiä ja tehdä
niihjn korjailuja tarpeen mukaan. Olen myös säätåinyt-sivun koon siten että lev-eys vastaa A4-arkkia. Pi-
tuussuunäassä sivujen selailu käy kätevästi nuolinapeilla. Minulla GSview on tehnyt /GS-PRINT:in tåysin
tarpeettomaksi.

3223 - eli mitd se "32-bittisyys" käytännössä oikein tarkoittaa?

DOS on l6-bittinen jädestelmä. Siinä voidaan kenalla käsitella keskusmuistissa korkeintaan 2 16=65536 tavun kokoisia alueita. 65536 o^1 yhtä

kuln 6a*1024 eli 64-kiiotavua, lyhennettynä 64K. Näin ollen esim. matriisin alkioiden maksimimåiiirä SUF.VP 84C:ssä on 8192 
-(65536/8), 

kun

se ulletetaan 8 tavun kaksoistar(kuudelld. Tåstä seuraa, ett?i neliömatriisin rivien/sarakkaiden lkm voi olla korkeintaan int(sqrt(8 1 92))=9Q.

\amå rajoitukset kummittelevat matriisitulkin lisiiksi yh{e-r1j9s.lo1selllr1 .o_Ograatlgn taustalla (C9Rr ESTIMATET REGDI4G, CORRESP,
FACTA;RELIAB, DIST, DISTV, GENREG, CANON, COMPARE, LSCAL). 64K asettaa lisriksi rajoituksia mm. TAB- ja STAT-operaatioi-
hin, datatiedostojen muuttujien kuvauksiin sekii toimituskentän kokoon.

Toinen DOS:in tilarajoitus on 640K, DoS-muistin måiirä. Tiimå raja- tulee- SURVO 84C:ssä vastaan tyypillisesti verkko- ja Windows-ympäris-

töissä, joissa on helpösti pulaa vapaasta muistista. Mm. DD joutuu tiillöin ahtaalle eikå kykene enää kutsumaan SHOW- ym. operaatioita.

SL:RI/O 98:lle nuo traikki rajoitukset ovat töysin tuntemattomiel Se toimii 32-bittisessä maailmassa, jos-sa voidaan,periaatteessa käsitellä kenal-
la 2^324294967296 tavun\okoisia alueita: Todellisuudessa koneen keskusmuisti asettaa rajat, mutta käytännössä ne eivåt taida tulla vastaan.
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Jouko Manninen:

SURVOILUA OPETTAJANA JA''OLONEUVOKSENA''

Ihmisellä on ns. varttuneemmalla iällä puolellaan se etu, että hän voi tarkastella maailman menoa

hiukan pitemmållä horisontilla. Niinpä ajatus helposti välillä siir6'y muisteluksiin, jotka usein saavat

ylimiiäräistiikin hohtoa.

Omaa työrupeamaani korkeakoulussa ajatellessani voin todeta, että siihen aikaväliin sisältyy lähes

koko tietokoneiden kehityshistoria. Muistan kuinka ollessani 195O-luvulla nuorena assistenttina Hel-
singin kauppakorkeakoulussa tilastotieteen jatkokurssin oppilaat kävivät kurssin tietyssä vaiheessa

professorin johdolla ekskursiolla tutustumassa IBM:n reikiikorttikoneisiin, joita pidettiin jo pienoisi-
na ihmeinä. Paljon myöhemmin, joskus 1960-luvun lopulla, hankittiin sitten koulullemme ensim-

mäiset tietokoneet ja perustettiin laskentakeskus. Tässä vaiheessa tutustuin FoRTRAN-ohjelmointi-
kieleen ja haaveilin jo tietokoneiden käytöstii tilastotieteen opetuksen apuna ja pian jopa kokeilinkin
sitii eräillä vapaaehtoisilla kursseilla. 1970-luvun lopulla tuli ajankohtaiseksi tietokoneen hankinta
Menetelmätieteiden laitokselle nimenomaan tilastotieteen opetuksen ja tutkimuksen tarpeisiin ja sii-
nä vaiheissa ptiådyttiin Wang 2200 pientietokoneeseen ja SURVO 76 -järjestelmåiän. Luonnollinen
jatke mikrotietokoneiden esiinmarssin jälkeen oli sitten Wangin mikrolla toimiva Survo-versio BA-
SlC-kielineen ja edelleen nykyinen SURVO 84C.

Tutustuttuani SURVO 84C:n entisestii paljon helppokäyttöisemmäksi kehittyneeseen makrokieleen

eli 'sukrokoodiin' jäin varsinaisesti "koukkuun" ja rupesin sukrotekniikkaan nojaten kehittiimiiån
laajempaa kokonaisuutta tilastotieteen perusopetukseen. Syntyi TllJAT-opetuspaketti, jonka toimi-
vuus testattiin syyskauden 1990 opetuksessa. Palaute oppilaiden taholta oli erittiiin myönteistä ja tuo
kurssi on sen jälkeen näihin asti pitiinyt pintansa openrsohjelmissa. Tiljat-opetusta olen kuvannut ai-
kaisemmin tåimiin lehden palstoilla numeroissa ll9l ja2l93, joten sivuutan sen tässä.

Graafinen liittymä - sittenkin

Eliikkeelle siirrffiäni havaitsin itsessäni eräänlaista "Survo-riippuvuutta", ja totesin samalla ilokse-
ni, että minulla oli nyt vapaus kohdistaa survoiluni mihin suuntaan tahansa. Kotioloissa on ollut vä-

hemmän tarvetta paperitulostusten aikaansaamiseen, joten olen keskittynyt lähinnä vuorovaikutuk-

seen kuvaruudun kanssa ja pyrkinyt kehittämaan sukroja, jotka olisivat mahdollisesti muillekin Sur-

von käyttiijille hyödyllisiä. Survon uudemmissa versioissa on sukrokoodi yhä täydentynyt ja sillå ta-

valla on avautunut uudenlaisia Survon käyttömahdollisuuksia, varsinkin kun samanaikaisesti mikrot
ovat tulleet huomattavasti nopeammiksi.

Vaikka Survon parhaat ominaisuudet perustuvat editoriaaliseen käyttöliittymiiiin, toimintaa voidaan
myös sukrojen avustuksella ohjailla ikåiånkuin käytettäisiin graafista liittymiiå. Tämä on kätevää

eräissä yhteyksissä, esimerkiksi opetukseen liittyvissä demonstraatioissa tai muissa esitystilanteissa.

Tällaisissa sukroissa Survon toimituskenttä voidaan tietyllä sukroon sisältyvällä koodilla "sammut-
taa" eli muuttaa "piilokentiiksi". Vaikkei kenttä näykään kuvaruudussa, se on silti koneen toiminnan
kannalta yhä olemassa ja kohdistin liikkuu samalla tavoin kuin muutenkin. Kun sukrossa palataan
jonkin kuva-aktivoinnin jälkeen tekstitilaan ja toimituskenttä on sammutettuna, esitetty kuva jåiä

näyttöön kunnes uusi kuva sen syrjäyttiiii. Tällä välin sukro voi piilokentiissä ohjailla kohdistinta,

kirjoittaa kenttåiän niikymätöntä tekstiä ja aktivoida siellä olevia Survon komentoja. Näin voidaan
koneella teettiiä mitä tahansa Survon operaatioita. Vuorovaikutus käyttäjän kanssa - "graafinen käyt-
töliitfymä" - saadaan aikaan sukrokielen 'on key'-rakenteella, jossa kone pysähtyy odottamaan käyt-

täjän napinpainallusta ja jatkaasitten haarautuen painetusta napista riippuen erilaisiin jatkoihin.
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Niimä johtavat yleensä uuteen näyttökuvaan, joka syrjäyftiiä edellisen, selcå uuteen 'on key'-tilantee-
seen. Koko ajan on käyttäjä pidettävä selvillä kutrunkin valintatilanteeseen sisältyvistä mahdolli-
suuksista. Tåimä voi tapahtua esimerkiksi siten, että esillä olevaan kuvaan liitetiiiin ala- tai yläreu-

naan tekstirivejä, jotka kertovat eri nappeja vastaavat jatkovaihtoehdot.

Yllä kuvatulla periaatteella voidaan siis tehdä "graaftsen liitfymän" sukroja. Vaihtuvat näytöt voivat
olla erilaisia tilastollisia graafisia esityksiä, "tekstikalvoja" erilaisin ja erikokoisin fontein jne.. Ku-
varuudulle voidaan myös kerrostaa päällekkäisiä kuvia ja siten rakentaa vaikka kuinka komplisoituja
uusia kuvia.

Aikasarj a-analyysin graafiseksi apuvälineeksi

Tekemistiini graafisen liittymän sukroista tulkoon esimerkkinä mainituksi vaikkapa /TIMEPLOT,
jota on kuvattu tiimän lehden numerossa ll95 jajoka sisältyy levykkeeseen SURVOTUT 2. Tällä
sulaolla voidaan tarkastella havaintotiedostoksi talletettua aikasarjaa graafisesti ja valita jatkoksi jo-
kin tasoitus- tai analyysimenetelmä, jolloin aikasarjaa esittiivään peruskuvaan saadaan esim. halutul-

le osavälille liukuvan keskiarvon käyrä tahi lineaarinen tai eksponentiaalinen trendi. Saatu trendi

voidaan edelleen eliminoida joko jakamalla tai vähentiimällå, jolloin uuteen kuvaan samassa kuva-

ruudussa saadaan esim. trendistä puhdistettu aikasarja. Tätä voidaan sitten tarkastella eri tavoin. Mo-
nessa tapauksessa voidaan näin suoraan graafisesti tehdä erilaisia johtopäätöksiä. Tarkemmat nu-

meeriset tulokset tallettuvat samalla levylle ja ne voidaan tarpeen vaatiessa tulostaa tai niillä voidaan

suoraan jatkaa erilaisia analyyseja.

Myös voidaan kahta samaan aikaväliin kohdistuvaa aikasarjaa käsitellä yhdessä. Nämä aikasarjat

saadaan aluksi samaan kuvaan, jossa on nyt kaksi pystyasteikkoa. Alapuolelle voidaan saada aika-

sarjojen summa, erotus, osamåiiirä jne. tai jokin muu relaatio, johon voidaan myös sisällyttiiii ajallisia

viiveitä.

Esimerkiksi jokin tåloudellinen aikasarja voidaan puhdistaa rahan arvon vaihtelusta jakamalla hin-
taindeksillä. Samoin voidaan tarkastella kahden aikasarjan, vaikkapa myönnetfyjen rakennuslupien
ja valmistuneiden asuinrakennusten lukumääriä kuvaavien aikasarjojen välisiä ristikorrelaatioita, jol-
loin nähdåiän suunnilleen näiden välillä esiintyvä viive ja voidaan samaan kuvaruutuun muodostaa

vaikkapa aikasarja kuvaamaan valmistuneiden rakennusten ja vuotta aikaisemmin myönnettyjen ra-

kennuslupien lukumtiärien suhdetta.

Lapseksi jälleen

Eräs tiirkeä kohderyhmä, jolle olen viime aikoina sukroja tehnyt, on alle kouluikäiset lapset. Koti-
mikrossani on hakemisto C:\I.IURSERY, iossa tällä hetkellä näyttiiä olevan talletettuna toistasataa

"lapsellista" tiedostoa, påiäasiassa sukroja ja kuvia. Juuri graafiset interaktiiviset sukrot ovat lasten

käyltöön omiaan.

Eräällä tällaisella sukrolla esimerkiksi voidaan tehdä Survon monimuuttujagrafiikkaan sisältyviä ns.

Chernoffin naamoja siten, etlå ilmeet ja väritykset tulevat käyttäjän mieleisiksi: Kasvoissa on kaik-
kiaan l8 piirrettä, joita voi muutella (esim. silmien ja suun asennot jne..) ja 6 eri värityskohdetta.
Muuteltavilla piirteillä on kullakin toisistaan riippumatta l0 eri tasoa ja kullekin värityskohteelle va-
littavissa 16 erilaista väriä, joten siis itse asiassa voidaan tehdä 1018*166 eli noin 1.67*1025 erilaista
naamaa. Kun halutun näköinen naama on valmis, se voidaan "leikata" ja tallettaa. Koko homma su-
juu graafisessa näytössä muutamia nappeja painellen ja lapsikin oppii sen helposti.

Toisella sukrolla taas saadaan kuvaan kolmi-ikkunainen talo (ks. kuvaa), jonka seinät, katto ja piippu
ovat väritettävissä 16 värillä painelemalla nappeja S, K ja P. Tåhiin taloon voidaan sijoittaa "asuk-

kaiksi" esimerkiksi yhdeksän edellä kuvatulla sukrolla itse tehtyä erilaista naamaa. Talon kolmessa
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huoneessa (valinta nuolinapeilla) voidaan kussakin sytyttiiå ja sammuttaa valo (napit V ja 0) ja ku-
hunkin ikkunaan voidaan kutsua mikä tahansa talon yhdeksästii asukkaasta painamalla jotakin na-
peista 1 - 9. Eräillä napeilla voidaan vielä saada aikaan iiänitehosteita (murinaa, kiljahduksia ym.).
Olen viettänyt riemastuttavia hetkiä leikkiessäni tällä talolla lastenlasteni kanssa, jotka sepittiivät sa-
malla kaikenlaisia tarinoita siitä mitä asukkaille kulloinkin tapahtuu.

Summa summarum: voin siis omakohtaisesti todeta, ettii Survosta on moneksi. Sillä voi suorittaa ti-
lastollisia analyyseja, kirjoittaa raportteja, sitä voi käyt?iii opetusvälineenä. Ja kuten edellisestä ilme-
nee, se toimii viihdykkeenäkin "vauvasta vaariin".

Suunnilleen edellä olevan tekstin kirjoitin Sepon pyynnöstii syksyllä -96 hiinen silloin julkaisemaan-
sa kidaa "Survo ja minä" varten, johon oli alun perin tarkoitus sisällyttåiä erillisiä lukuja eräiden
muiden survoilijoiden henkilökohtaisista kokemuksista "Suryo ja me"-hengessä. Lisäksi silloisessa
tekstissäni oli vielä väliotsikolla "Hiiri osaaikatöihin" kertomus kokeiluistani hiiren käytössä graaft-
sissa sukroissa. En siinä vaiheessa vielä arvannut, millaisia mahdollisuuksia tähän sisälfyy, joten
käytän nyt tilaisuutta hyväkseni ja kenon viimeisimmistä kokemuksistani uudella otsikolla.

Muutokset: Seinä=S Katto=K Piippu=P IkkunaF<, ^ , 
> Miehet=1,2,3,.. Valo=V/O
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Survo ja hiiri sekä minä

Kaikki sai alkunsa survoristeilyllä keväällä -96, jolloin Juha Puranen esitteli mm. hiiren ja Survon

yhteistyota. Hänen hiirensä tuli näyttiimölle GPlOT-komennon CAll-täsmennyksellä ja talletti nä-

paytytr.tta senhetkiset koordinaatit tekstitiedostoon, josta ne voitiin sen jälkeen lukea esim. LOADP-

Lomentoa käyttämällä. Huomasin heti pienen kokeilun jälkeen, että saisin hiirestä tehokkaan apuvä-

lineen graafisiin sukroihin, joiden parissa niihin aikoihin puuhastelin. Juha ystävällisesti modifioi

hiirimoåuliaan tarkoitukseen sopivaksi ja antoi käyttöön: tämänhetkisen hiirimodulin käyttönimi on

JMPEN2.EXE.

Aluksi kokeilin hiiren käyttöä glaafisessa liittymässä edellä kuvaamani 'on key'-rakenteen ohessa.

Tällöin voidaan tietyssä graafisen sukron vaiheessa jollakin näyttöruudussa ilmoitetulla näppäimellä

saada kuvaan hiiri, jonka voi siirtäa haluttuun paikkaan ennen näpäytystä. Näpäyttämållä talletetut

hiiren koordinaatit voidaan lukea sukromuistiin, jolloin jatkossa sukron eteneminen voidaan haaroit-

taa luettujen koordinaattien mukaan. Aluksi käytin hiirioptiota graafisessa sukrossa nopeuttamaan

kohdistimen siirtämistä, mutta huomasin pian, että tällainen "puolihiiri-liittymä" tarjosi myös uusia

mahdollisuuksia. Survo-risteilyllä keväällä -97 esittelin muutamia tiillaisia kehittelemiäni uusia suk-

roja.

Tiedoston graafisesta esityksestä voi esim. hiiren koordinaattien avulla piiästii käsiksi kuvassa näky-

viin havaintoihin, joita vastaavia eri muuttujien arvoja voi kirjoittaa piilokenttään FILE LOAD ope-

raatiolla ja sielta edelleen graafiseen näyttöön TEXTS-täsmennystä käyttäen. Tällä tavalla toimii

mm. sukro /SHOWPLOT. Sukrolla /IOPLOT voidaan taas kuvassa näkyvään korrelaatiodiagram-

miin lisätä tai siitii poistaa havaintoja hiirta näpayttämällä ja samanaikaisesti nähdä miten esim. reg-

ressiosuora ja korrelaatiokerroin muuttuvat. Sukrolla /CROSSCLI saadaan korrelaatiodiagrammista

(2-ulotteisesta jakaumasta) hiirellä osoitetusta kohdasta koordinaafiiakselien suuntaiset leikkaukset

välittömästi histogrammeina samaan kuvaan.

Kuluneen kevään ja kesän aikana olen erityisesti ahertanut hiirenkesyttäjänä tavoitteena "täyshiiri-

liittymä", jossa survoilija"noviisikin" voisi helposti tehdä vapaamuotoista grafiikkaa, myös paperille

asti. Tuntuu siltii, ettii SURVOTUT 4 -levykkeeseen sisältyvässå sukrossa /I\4OUSE apusukroineen

tavoite on jopa kohtalaisen hyvin saavutettu.

Lyhyesti kuvattuna tällä sukrolla voi rakentaa kuvaruutuun kuvaa alkaen tyhjästä kuvaruudusta tai

jostakin Survolla samalla kertaa tehtävästä peruskuvasta (histogrammista, korrelaatiodiagrammista,

äikasarjasta, käyriin kuvaajasta jne.) tai myöskin aikaisemmin talletetusta spx-kuvapohjasta. Sukron

käynnistyksen jälkeen alkukuvan ympärille saadaan tilapäinen kehys, jossa on ikonin tapaisia merk-

kejä, sekä liikuteltava hiirimerkki. Hiirellä voi valita kehyksen reuna-alueelta halutun toiminnon.

Kulloinkin käytössä oleva toiminto voidaan nähdä oikeassa alakulmassa olevasta kirjaimesta. Valin-

nan jälkeen siirrytiiän kuvan sisäalueelle, jossa hiirinäpäytyksin suoritetaan haluttu toiminto. Tulok-

sena saatu uusi kuvio on aluksi tilapäinen ja sita voidaan korjata vasemmalla hiirinapilla, vasta oi-

keanpuolisen napin painallus kiinnittaa kuvion kuvaan. Erilaisia valittavissa olevia toimintoja ovat

murtoviivan piirto, vaaka- ja pystysuorien viivojen teko, erilaisten ja erisuuruisten POlNT-merkkien

teko, suorakaiteiden, vinoneliöiden ja ellipsien piirto, rajattujen alueiden fill-väritys, FRAME-ke-

hysten teko, osasuorakaiteiden irtileikkaaminen ja haluttaessa kopioiminen uuteen paikkaan samassa

kuvassa, ennakolta tehtyjen spx-osaruutujen (logojen) sijoittaminen kuvaan, tekstin kirjoittaminen

halutulla tekstilajilla haluttuun kohtaan kuvassa jne. Käytettävissä on myös HElP-järjestelmä: tietyn

toiminnan ollessa käytössä saadaan toimintaohjeet näpäyttiimällä oikealla hiirellä vasemman alanur-

kan kysymysmerkkiä.

Erityisen mukava on sukrolla tehdä erilaisia kaavioita, joihin sisältyy suorakaiteita, vinoneliöitä tai

ellipsejä. Samoin vakiomuotoisiin graafisiin esityksiin on helppo lisätä täydentäviä merkkejä ja teks-

tejä tai poistaa osia kuvasta.
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Tärkeä sukron ominaisuus on, että tehty kuva saadaan myös automaattisesti PostScript-kuvana (siis
tavallaan WYSIWYG- tai oikeastaan WYSIAWYG "What You See Is Almost What You Get" -pe-

riaatteella). PS-kuvaa voidaan nimittäin vielä tarvittaessa hienosäätää valmista kaaviota apuna käyt-
täen. FILL-värit jäavat pois PS-kuvasta, viivavtirit korvautuvat PS-ajurissa måiäritellyillä väreillä.
FRAME-kuvion värit samoin kuin suorakaiteiden ja vinoneliöiden peittovärit, jotka valitaan kehyk-
sen fill-värikartasta, näikyvät PS-kuvassa tummennuksina,

Alla olevassa kuvassa on esimerkkinä eräitä kuvioita, jotka pystytiiän tekemään MOUSE-sukrolla
kätevästi hiiren avulla "hygieenisesti käsin koskematta".

Paraabeli

Edellä kuvatun sukroperheen eri osien hiominen on vienyt melkoisesti aikaa. Aikoinaan sodassa rin-
taman pysyessä paikallaan sotilaat tekivåt ajankulukseen kaikenlaisia puhdetöitä, joita sitten kotirin-
tamalla ihmeteltiin. Minåikin olen välistii sukroa tehdessäni tuntenut rakentavani "pudelaivaa pullon
sisälle". Mutta rulipahan tehtyä.

Y=)trX
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K. Vehkalahti:

Survo ja SrWSr

Survo tarJoaa mainion alustan myös WWtrr-slvujen tekoon. TålssäJutussa vsttnllen PostScrlpt- ja HTMI-
dokurnenttien oninaisuuksia sekä kerron miten WWr$r-sinrJa Sunolla luodaan.

PS vs HTML

PostScript on ns. sivunkuvauskieli. Survon PIOT- ja PRlNT-komennot tuottavat PostScript-kielisiä tiedos-
toja. Sivunkuvauskietlle on tyypillistä, ettii pienimmätkin yksityiskohdat voidaan säätää tarkasti kohdal-
leen. PostScriptille on lisäiksi ominaista skaalattavuus, ts. kaikkia objekteja fkuten esim. kuvia) voidaan
suurentaa, pienentii.å, venyttåiä ja kutistaa mielin måiåirin ilman että tulosteen laatu kåtrsii.

Kokonaan toisenlaista sutrntausta edustavat niin sanotut rakenteenkuvauskielet. Eräs sellainen on HTML
(Hype/Text Markup la.nguage), Jota käyteäåin internetin dokumenttien mäåirittel5ryn. HTML mäåirittelee
vain dokumentin rakenteen, ei sen täsmällistii ulkoasua. Ulkoasusta vastaa suurimmalta osin kulloinen-
kin selalnohjelma (esim. Netscape). Rakenteeseen kuuluvat esimerkiksi eri tasoiset otsikot, tekstikappaleet
ja taulukot. Dokumentti voi sisäiltiiii linkkejå muihin dokumentteihin $leisemmin: mihin tahansa verkon
resursseihin, mm. kuvaja äåinitiedostoihin)ja siihen voidaan viitata muista dokumenteista.

Viittaukset tapahtuvat tavallisesti HTTP- (Hype/Text Tfansfer Protocol) tekniikalla, jossa jokaisella doku-
mentilla on yksikäsitteinen nimi koko internetissä tai vaikkapa yrityksen sisåiisessä intranetissä. Esimer-
kiksi Survon englanninkielisen kotisivun internet-osoite on http://www.helsinki.fi/survo/eindex.html .

Tåillaista osoitetta kutsutaan myös nimellä URL (Uniform Resource Locator). Jos nyt vielä yksi kirjainyh-
distelmä tåihåin lisätään, niin se on tietysti WWW (World Wide Web), eli suoraan käåinnettynä maailman-
laajuinen verkko. WWW ja internet käsiteäåin usein samaksi asiaksi. Tarkalleen ottaen internet on hie-
man laajempikin kiisite, mutta samasta asiasta on joka tapauksessa lryse. En mene tässä enempiin yksi-
tyiskohtiin, koska WWW:stå ja siihen liittyvistii asioista on nykyäåin aivan tolkuttomasti materiaalia saata-
villa joka puolella.

Paperi vs selrin

Paperi ja verkkoselain ovat kaksi erityyppisä mediaa: se mikä näyttää hyviiltä paperilla, ei våilttämättä ole
lainkaan hyvä selainohjelman ikkunassa. Ei siis kannata edes yrittää orjallisesti jåiljitetlä paperitulosteiden
vakiintuneita ulkoasuja, vaan luoda verkkoa varten oma tSryrlinsä. Tyylin voi luoda mäåirittelemällä raken-
teen, mutta ulkoasun viilaaminen HTML:llä on turha(uttava)a. Tåirkeintä on, että informaatio saadaan
kohtuullisella vaivalla siirettyä verkkoon ja etä sitä voidaan sieltii kätevästi hyödyntää.

Kannattaa muistaa, että selaimia on muitakin kuin Netscape 3, näyttöruudun tarkkuuksia muitakin kuin
I O24x7 68 Ja tiedonsiirtonopeuksia muitakin kuin I O Mbit/s.

Itse surffailen webissä useimmiten Lynx-nimisellä unix-ohjelmalla, joka ei edes osaa näytäii kuvia lain-
kaan. Tekstitkin se näyttåä varsin vaatimattomasti, mutta nopeasti. Enitenhåin aikaa suttaantuu kuvien
lataamiseen - useimmiten tåysin turhaan. Ne sivut, joissa oletetaan selaimeni olevan joko Netscape tai
Explorer, jäävät tåillä tavoin nåikemättä, ja saavat jäädäkin. Tyy[kktiintä on, kun sivut on suunniteltu sel-
laisiksi, ettei niiden mahdollinen informaatiosisältö ole riippuvainen tietyistii selaimista.

Kuvausta kuvista

En silti sano, ettei kuvia pitäsi laittaa verkkoon lainkaan. Niiden kohdalla vain kannattaa harkita joka
kerta, onko se mitenkäåin våilttiimätöntii. Kuvien lataamisen odottelu aiheuttaa turhautumista jopa nopeil-
lakin yhteyksillä. Www:tåikin on jo alettu kutsua nimellä World Wide Wait. Erityisesti kannattaa miettiä,
onko kuvaa pakko tyrlq'rtfiiä automaattisesti ladattavaksi vai kannattaisiko se pikemminkin sijoittaa linkin
taakse, jolloin käyttäjä voi katsoa kuvan niin halutessaan. Jäilkimmiiinen vaihtoehto on eritäin suositelta-
r-a, silloin kuvia voi laittaa enemmänkin, eivätkä ne hidasta varsinaisen sivun lataamista. Linkkeihin kan-
nattaa kirjoittaa hyvä kuvaus ao. kuvasta ja mahdollisesti sen koko, jolloin käyttäjän on helpompi arvioi-
da, kannattaistko linkkiä seurata.

Suwon PostScript-kuvat voidaan muuntaa Ghostscript-ohjelman (version 4) avulla TlFF-muotoon (fagged
Image File Format). Se on hyvä våilimuoto, koska se såiilytää kuvan sisältiirnåin informaation erittåiLin tar-
kasti. T?irnä tapahtuu tietenkin tilankäytön kustannuksella - tyypillinen TlFF-muotoinen kuva vie levytilaa
n. puolitoista megatavua. Niitä ei onneksi tarvitse sälytellä pitempäåi.n. TIFF-kuva kannattaa nimittåiin
muuntaa edelleen GlF-muotoon (Graphics Interchange Format), joka soveltuu verkkoon hyvin eikä vie pal-
joakaan tilaa $leensä viihemmän kuin alkuperåiinen PS-tiedosto).
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:-:rettavasti Ghostscript ei osaa GlF-muunnosta tehdä; siksi se on tehtävå jollakin muulla ohjelmistolla.
:se käyttåmåini Paint Shop Pro on erittäin kätevä ja varsin edullinen. Tilasin sen verkon kautta ohjelman

:::ooppalaiselta maahantuojalta Tanskasta, jolloin hinta oli n. 5OO mk. Olen nåihnyt sitä myös tåiåillä päiLin

r::.rpoissa. MikroPC-lehden numerossa 6-7 /97 oli kuvankäsittelyohjelmien vertailu, Jossa PsP:tä myös ke-
.--;rriin. Ohjelmasta on saatavilla sekä Win95/WinNT- että Win3-versiot. Molemmista täytyy todeta, että
:'.'ar Windows-ohjelmiksi harwinaisen mukavia käyttiiä: ohjelma mm. "muistaa" aina, mistä viimeksi haet-
:--:r mitåikin kuvatiedostoja ja minkåilaisiksi ne viimeksi muunnettiin. Toisesta kiiyttökerrasta lähtien hom-
:rat sujuvat siis joutuisasti. TlypilliståiLhåin Windows-ohjelmille on, että aina saa tehdä samat valinnat rlu-
:cileenkuin jokin robotti. Minua sellainen lrypsybtää aivan suunnattomasti. T)4pillinen esimerkki on juuri
:edoston haku melkein mihin tahansa Windows-ottjelmaan, vaikka Notepadiin ("Muistio"). Kamalaa hom-
:iaa. No, se ei kuulu tähåin juttuun enempää kuin sika satelliittiin.

.dsiaan

i,er'äällä -95 Lauri Tarkkonen usutti minua tekemäåin Surwoon jonkinlaisen FlTMl-lqltkennån. Ideoinkin
s:l]oin alustavan version tekemåillä mMl.DEv-nimisen kirjoitinaJurin PRlNT-operaation yhteyteen. Huo-
::'rasin näet ilokseni, että PRINT:issa kåytetävä kuvauskieli tarjoaa mahtavat työkalut myös HTML:n koo-
:aamiseen sivistyneemmin kuin yleisesti suosituilla tavoilla. (Eli että [ITMl-koodia kirJottetaan enemmän
:ai vähemmiin käsipelillä, mikåi on tietenkin julmaa ja ihmisarvoa alentavaa.) HTML:äåin pttää teknisesti
s'rhtautua kuin PostScriptiin: Survo-käytäjåin ei tarvitse käytiinnösså koskaan liata kåsiäiin kumpaan-
-<aan vaan likaisesta työstä huolehtii PRINT saatuaan ohjeet sopivan kirjoitinajurin muodossa. Kiiyttäjän
:ehtäväiksi jää toimituskenttien valojen ja varjojen säät?i,rninen (ks. Sutruojaminå. s. 83-84).

Päritin FIIML.DEV-ajuria vietä syksyllä -96, jolloin tein Survon kotisivut fhttp://wlw.helsinki.fi/survo/).
\"-aarimusten kasvaessa mäåi.rittelin keväåillä -97 kokonaan uuden ajurin, HTMIS2.DEV . 32-bittisyyden
kanssa sillä ei ole mitäåin tekemistä vaan sen mäåirittelyt perustuvat IITML 3.2 -standardiin, joka on tåillä
hetkellä r'allitseva ja useimpien selaimien tuntema.

Kieroimpia FIIML 3.2 -standardin mäåirittelemiä asioita ovat taulukot. Alla oleva koodirykelmä on monien
HT}fl-oppaiden suositusten mukainen esitys pienelle KuNNAT-aineistosta tehdylle frelrvenssitaulukolle.
Koodi koostuu kulmasuluissa olevista avainsanapareista, esim. (TABLE> ja </TABLE>. Tåillaisia suositel-
laan siis tehtäväksi käsipelillä, ts. jollakin tekstieditorilla.

<:.1 : _r >

< :r.:':: : l;>:.1: -: i::lt\:: Ä, B , F N=454</CAPTIoN>
<-: :--i\:-:-::-->

<::.><3: >< ::>
<-a- r - - tr.;- ill>V:anet</TH>
<-:>:-:<::1>
<:.{>j-i<::>
<:l:>:--< :H>

< ::.>
<-: l- - irf =l -:-j-><-! f ' - ir-'=- :;->]'.ro< /TT{>

<:.-: :-l 3li=lEil> ! * * * * *a/191
<::> <:3.> < ::.>
<:l> <::.> < :r:>
<:i><:i.><::>

< ::.>
<-: t- -:\:-: - a:'->

<:ii å*: 3li=-IFl> ' Saari-s to</TH>
<T:i><3:.> < :i>
<?i> 3< -><Tt> 5< -><TD> 2< ::>

< /TR>

<:R. Ä1,IGli=F.lG;il>
<TH AIIGN=I,EF]> /::E-å</TH>
<TH><BR><,'Tii>
<TD>105</TD>
<TD> 73</TD>
<TD> 34</TD>

./TR>
<TR AIIGN=RIGHT>

<TH ALIGN=LEFT> /KesKi</TN>
<TH><BR> < /TH>
<TD> 36</fD>
<TD> 70</W>
<TD> 55</TD>

</TR>
<TR ALIGN=RfGHT>

<TH ALIGN=LEFT>/POh: Oi S</TH>
<TH><BR> < /rH>
<TD> 25< /TD>
<TD> 2g</TD>
<TD> 20</TD>

</TR>
</tenu>
<EM>Chi_square=</eu>34 . 83 <EM>df=</EM>5 <EM>P=</EM>0. 0000

Enpä menisi kehumaan koodia luettavuudella. Tai saa olla ainakin melkomoinen liero, jos tuossa muodos-
sa pystyy taulukoitaan käsittelemään. Netscape on toki tåih.åin esitykseen aivan t54gtyvåiLinen kuten nåikyy;
koodi o-n Htl,tL-slmtaksin mukaista. Mutta kyllä virheitä tulee liian helposti, jos tuollaista koodia itse kir-
joittelee. No, onhan sitten hitusen kehittyneempiä ohjelmia, ns. FlTMl-editoreita. Niiden ainoa ero on kui-
ienkin yleensä se, että eri painikkeita klikkailemalla saa noita kulmasulkujen viiilissä esitettyjä koodeja li-
sii{ltyä lekstinsä sekaan. Ei siis paljoa hurraamista. Sitten on vielå uudempia våilineitä, Joissa sivuja mää-
riteliään graafisesti, mutta niihin en mene tässä, kun en liiasta graftikasta perusta muutenkaan. Siirry-
tään siis Sunron maisemaan.
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Aluksi on muodostettu alueet luokittelemalla aineisto Läåi,ni-muuttujan perusteella. (Esitiin luokittelunkin
tåssä vaikkei se tåil:åin juttuun nyt mitenkäiirr sen kummemmin liity; halusin oikeastaan vain palstatilaa
vanhalle kunnon ClAsslFY-operaatiolle!)

Taulukko on tehty sukrolla /FilMLTAB, joka toimii kuten TAB, mutta muuntaa tulostaulukon Survon
HTMl-koodaustavan mukaiseksi. Tulos nälgry riveillä 16-25. Taulukko on edelleen täysin luettavassa
muodossa toisin kuin edellä esitetf HTMLtaulukko, joka on aivan käsittiirnätöntä mössöä. Taulukkoa on
vain TAB-operaation jälkeen hieman ehostettu erilaisilla våireillä ja muilla koristeilla.

HTMl-tiedoston luontia varten on sitten lisätty PRINT-komento riville 14, fffMl-ajurin kutsu riville t5 ja
HTMl-koodauksen lopetusmerkki [END] rtville 26. Kun PRINT-komento aktivoidaan, saadaan tulokseksi
itse asiassa vielä hiukan enemmän mössöä kuin mitä edellä nåihtiin, mutta oleellisesti samat asiat. Kun
mössö on syötetty Netscape:lle, saadaan sama n?ilqgmä kuin edellä. Korostan vielä, että HTMl-koodia ei
suruoilijan ianntse edes nåihdä, saatikka sitten editoida. tfuikki tehdäåin niin kuin PRlNT-operaation kans-
sa yleensäkin, koodit vain eroavat PostScript-tulostuksen vastaavista.

FITMIS2.DEV-ajuri sisätää mäåiritykset I27 hal<asulkukoodille, 41 varjomerkille ja 17-kontrollisarakemer-
kille. [Vastaaval lukemat PS.DEV-ajurista ovat muuten 94,20 ja 4, mutta sen yhteydessä käytetååin vas-
taavasti usein muitakin ajureita). Sukro /I{TML-CODES kertoo, mitä kaikkia koodeja ja merkkejä on käy-
tettåvissä. Itse HTMl-koodeista löytj4f selostuksia lukuisista kirjoista sekä tietysti WWW:stä.

/HTMl-sukroperheessä on vielå pari muutakin jäsentä: /IITML-PRINT toimii kuten PRINT, mutta muun-
taa tulostettavat tekstit, taulukot ja kuvaviittaukset uudeksi listaksi fioukoksi toimituskenttiä). Se tekee
myös automaattisen linkkilistan muodossa olevan sisåillysluettelon, jos tekstiin- on merkitty avainsanoja.
fåman sukron kehittely on jatkuvasti kesken, sillä aina tulee vastaan uusia tilanteita, joissa se ei toimi
kovin fiksusti. Toisaalta, täydeltistä siitä ei saakaan, mutta tyydyttävåsti se on toiminut jo viime kesästä
lähtien. Tåirkeintä on, ettåi saa työlåiLimmät muunnokset tehtyä automaattisesti; /FITML-PRINT:in tuotta-
maa listaa voi sen jåilkeen hienosäätåä manuaalisesti.

Täysin automaattisesti muunnokset paperiversiosta verkossa esitettäväåin versioon sujuvat, jos-paperiver-
sio on mahdollista mäåiritellä sopivasti. Jos sen muoto on jo kiinnitetty, on joko tehtävä jonkinasteisia
kompromisseja tai tehtävä verkköraportille omat mä?irityksensä. Kummastakin tavasta on jo saatu hyviä
kokemuksia.

Sokerina pohjalla on sukro /IITMr.I-7F,IT, joka yksinkertaisesti muuntaa saadun HTMLtiedoston muotoon,
jossa skådinaaviset merkit on esitetty .rii{gg- F{TMl-koodeina. Ilman tätä muunnostakin skandeille teh-
äari6 konversio. Sen tekee PRINT-komento HTMl.BlN-koodimuunnostiedoston våilityksellä. Siinä ääkköset
muunnetaan lSO-Latinl-merkistön mukaisiksi. Tåi{nä merkistö on WWW:ssä yleisesti käytetty. Kuitenkin,
jos haluaa olla pedantti ja v_armistaa, ettå ääkköset nåilqyvät ojk L" mispä tahansa, niin voi käyttää
'/HSML-7BIT:iä, jönkaltUt<een hywää yötä onkin hyv&aunl;&auml; y&ouml;t&auml; .
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"X all that apply'

iJpa kerran männä kesänä vastaan kiero ASCll-tiedosto, suuren kansainvälisen projektin amerikk4ai-
:::n aikaansa€urnos. Siitii saatiin toki aikaan Survon datatiedosto - n. tuhat muuttujaa ja kolmisentuhatta
:avaintoa - eräden muuttujien jakaumat vain alkoivat hieman ihmet5rttåiä. Tyyppiesimerkki tåillaisesta oli
rr'slrnls: Mita lnrrastatte? Rastittakaa seuraansisto ko:ikk:i jotka sopi;r,at teihin Ja perässä luettelo 59
:arrasiuksesta. Eihåin tässä mitåän - järkevää olisi olettaa, ettii aineistossa olisi 59 dikotomista muuttu-
. aa. jotka saavat esim. arvoja O ja I sen mukaan, onko rastitettu vai ei. No, aineistossa oll siinä kohdassa
3r3 muuttujaa, so wlwt's tlw problem?

låssä vaiheessa täytyy selvyyden vuoksi siirtyä pieneen esimerkkiin, joka kuvaa tilannetta pienoiskoossa.
-lJa olevassa HOBBY-datassa on vain 10 muuttujaa ja t havaintoa, mutta se riittää tåihåin. Logiikka alla
:n seuraava: Jos harrastat golfia, Golf-muuttujalla on arvo yksi (tiimä on vieläJåirkeenkäypää). Sen sijaan,
':s harrastat esim. TV:n katselua, ei WatchTV-muuttujalla våilttåimättåi ole mitäåin arvoa! Se Johtuu siitä,
:nå luvut kertovat rastitettujen ha:rastusten jåirjestysnumeron lomakkeella. WatchTV-muuttujalla on siis
,en'o lO vain jos olet rastittanut kaikki l0 ha:rastusta. Toisaalta, jos harastat TV:n katselua, jollakin
:iästä muuttujista on arvo 1O, riippuen siitii mitä muuta harrastat. Selkeä koodaus!

Voitte uskoa, että projektityöntek$ä oli häm-
mäst5myt täillaisten muuttujien keskiaruoista
dataa tarkastaessaan. Håite tuli tässä vaihees-
sa lrysymäåin minulta neuvoa. Olin aivan yh-
tä ihmeissäni. Totesin pian, ettei muunnoksia
kannata alkaa tehdä milläåin VAR-operaa-
tioillai siinä menisi ikä ja terueys meiltä rno-
lemmilta. Kiirekin oli (tottakai).

Tämä oli sen verran kiero probleemi, ettei
auttanut muu kuin käålriä hihansa ja kaivaa
Sunron C-ohjelmointiopas esiin. Vaikeinta oli
modulin nimen keksiminen kuten aina. l.o-
makkeen täyttöohjeen perusteella päädyin lo-
pulta nimeen XALL. Parametreina annetaan
aineiston nimi, ensimmänen koodattu muut-
tuja ja käsiteltävien muuttujien lukumäärä.

XALL:in tuottamasta muodosta on jo helppo
viimeistellä tilanne TRANISFORM-operaation
armlla, jolloin aineisto alkaa näyttää jollakin
tavoin jarjelliseltä. Tästä muodosta on jo hie-
man helpompi laskea esim. pu{ehdusta har-
rastavien lukumäärä.

Ei tämä tåihän loppunut. Seuraavaksi tuli
vastaan muuten sarnanlaisia tapauksia, mut-
ta jokaiseen kohtaan oli liitetty lisälrysyrnys,
esim. kuinka tårrkerinä (asteikolla L-7) pitää
ao. harrastusta.

Nåi:ihin XALL ei tietenkään pulTut. Olin jo oh-
jelmoida uuden modulin, mutta onneksi huo-
masin, että XALL:ia voi yleistää lisätirnällä
yhden parametrin, jolla kerrotaan, monenko
muuttujan aryoja siirretään kemalla. Vailissä
olevat muuttujat (kuten tässä g I , Q2, ...)
vain kuUetetaan varsinaisten mukana vas-

'11111111111111111111rDÄTA I]OBBY Ä A+8 A-1 A-3
rcolf Fitness Books Skiing Hikinq Hunting Sailing Sewing Crafts WatchTV
Ä1 3710
t ! 5 10
.245710

11 11 11 11

Sailinq Sewing Crafts watchw

18* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 *DATA IT.TPORTÄNI B B+5 B-1 8.3
20 *colf Ql Fitaess Q2 Hiking Q3 Sailing Q4 Skiing Q5

zLB 1 7 3 5

22 * 3 4

23* 2 5 4 5 5 2

24 * 1 2 2 3 4 4 5 7

25* 2 5 4 7

25*

18* 1 1 I I 1 1 1 1 1 1

19 *DATA II,{PORTruTT B B+5 B-1 B-3
2A *colf Q1 Fitness Q2 Hikinq Q3 Sailinq Q4 Skiing Q5

ztB 1 't - 3 5 -

22 * - 3 4

23 * - 2 5 - - 4 5 5 2

24 * 1 2 2 3 - - 4 4 5 7

25 * - 2 5 - - 4 7

3'I
2g*

XAll-moduli Lögtgg tdman Lehden mukanajaettaualta SURVOTW 4 -IeugkkeeltÖ-

taaviin paikkoihin.
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Taulukoita ristiin

TUlipa taannoin tehtävåiksi tuottaa tuhoton tukku tavallisia taulukoita tilaajan toivomuksesta tietenkin ta-
jutt6man toimeliaasti. Toive: tulevaksi tiistaiksi. Tiedossa: tavattoman tuskainen työ.

Oli ryhmitelty aineistoa ristiin ja rastiin, etsitty *46dellisia uusia k-uluttajasegmenttejå. TJ4rpillistä mark-
kinalutkimuåta siis. Ryhmien-profiileista oltiin kiinnostuneita, haluttiin taulukoid_a erilaiset ryhmittelyt
kaikkien muuttujien känssa vdstakkain, luokittelumuuttujist1 fgry:lqsi-, muista keskianrotaulukot. No
hyvä. Eikä kuin-TAB aineisto,END+z / VARLABLES=Gl,mja G.1=l(f)9. ja mja=1(l)5 . PRINI CUR+l'END
jie. jne. Heti kåivi selvåiksi, että edessä on v-miiinen työ --enkä nyt liitta3 V-sukroon. Mainittakoon, että
-tautritoitavia muuttujia per yksi ryhmittelymuuttuja oli luokkaa tuhat kappafgt!1 rryhmittelymuuttujia
irl"t"tqr-r""ntä ja travairito;a kolmisentuhatta. Tulisiko joku våitråin jeesaamaan TAB-komentojen kanssa?

Homma alkoi sujua varsin mallikkaasti, kun otettiin käyttöön mainio /TABUIATE-9ukr9 ja annettiin sen
hoidella likainerftyö. Tulostus hoituikin jo sitten siististi, ja isokuriiri sai viedåikseen laatikollisen pikkuku-
riirilla pråintättyä PaPeria.

Unohtuikohari tästä Jutusta nyt jotain oleellista... ainiin, sen jålkeen kun lajulfiin kåytää /TABUI-ATE-
sukroa, oli lyhyt vaihe jossa trävåtUin, ettei sellaista ole. Ja ennen kuin sitä päästiin käyttiimäiin, oli vä-
håin pidempi våihe, jonka jåilkeen sellainen oli.

Se /TABULATE-sulrron syntyhistoriasta. Seuraavassa esimerkki käytöstä:

Muuttujat on aktivoitu erilaisilla kirjaimilla: Liiåinimuuttujal r tarkoittaa frekvenssi- ja lqprosenttitaulu-
koita, å Palvelu- ja SYNT-muuttujissa keskiarvotaulukkoa. Iso X Tulotaso-muuttujag $ohdalla saa aikaan
taulukot sekä hairaituista että odätetuista frelnrensseis!å ja ns. 12-kontribuutiois{a (1z-testisuureen solu-
kohtaisista komponenteista).

Trrloksena syntyy KUN-niminen lista, ts. joukko toimitus-kenttiä, joiden nimien- alkuosa on KUN ja lopussa
on juokseva nu-åero. Kentät on valmiiksi sulutettu ja pilkottu t lpp"tStL"t__1lqä help-ottaa niiden tulosta-
miita. Koko listan voi itse asiassa nykyäåbr tulostaa varsin ytimekkäiillå PRlNT-kaaviolla:

1
2

3

4
5
6

7

8
9

10
11
L2
13
L4
15
16
L]
18
19
20

inteikkääl1ä kunta - aineistolla

/ taulukoitavat muuttujat valittu FILE ACTIVATE:1la
kunnat aakkosj ärj estyksessä
ovat pääosin vuosilta L97 8 - 80. 5.2.84/St'l

*FIELDS: (active)
* 2 Sr- 3Lääni
* 8Sm- lPalvelu
* 1-1 NX- 2 Tulotaso
* L2 NM- 4 SYNT
*EIID
*SURVO 84C data file KUNNM: record=l-28 bytes, Ml-=30 L=64 M=l-4 N=464

Suomen
Tiedot

SORT:Kunta

luus, TUR, AIIV, HiiM,IcrM,MrK, KAR, KUo, KEs,vAA, oul,, LAP]
Ammatissa ja palveluelinkeinoissa toim.osuus (10%)

Veroäyrejä asukasta kohti v.1979 (#####)
1-0oo*synt. /väestö (## . ###)

* , tässä Maamet=1(l-)7 , oD
*t'tuiden muuttujien luokituksia voi antaa tarvittaessa,

annettava itse.
kuten

,30000 (vri_18000)

20
2T
22
23
24

ne-spacing (11) I [margin (300) ]
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, Edellisen sivun pienessä kuntaesimerkissä /TABUI"ATE-sukron tuloslista koostuu vain yhdestä kentästii:

LIST MAKE KUN ABULATE. OUT* SAVE
*LOAD
*
*DEF A,5, ElilD
(ranln KUNNAT1 N=4 54

1234s6

KT]N1
I(t}N22

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
L4
1_5

r_5

L7
18
19
20
2T
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
{9
50I Jv

ii sr
52
53
54
55
55
57
58
59
60
61
62
53
64
55
55
67
58
69
70
7L
72
73
74
75
75

*
a*Laanl

* /AIIV
* /nal,t*/lGR
* /KES
* /KUO
* /tCyM
* /LAp
* /MIK
* /OUL
* /TIIR
*/[IUS
* /VAA
*

Maamet******
1

L7
2
I
4
8
7
4
9

26
23

6
sum 1L5

5.3
34.7
l-0 .5
25.0
L6.7
28 .5
31" I
l-3.8
Ll .3
27 "1
57 .5
L0.5

sum 24.8

7151-1
8 10 12 2 0

32s34
2 2 10 7 3

11783
3s336
53420
1 6 4r4 0
4 10 11 17 1

1517L7182
6s41-1
517 1510 2

51 79 98 86 23
df=55 P=0 " 0000

7 sum

0 1-5

049
019
032
024
028
022
029
0s2
1 96
0 40
157
2 454

) Chi-sqluare=156.3
*
(TABLE
*

a

1r IraEIn]-
* /AIIV
* /neM
* /KAR
* /KES
* /KIJO
*/KyM
* /IÄp
* /ilIK
* /OUL
* /TUR
*/[IUS
* /VAA

I

KUNNAT2 N=454
Maamet12345****** 67sum

5.3 0.0 l_00.0
0.0 0.0 100.0

zL.L 0.0 l_00.0
9.4 0"0 100.0

12.5 0.0 L00.0
2L.4 0.0 l-00.0
0.0 0.0 100.0
0.0 0.0 100.0
l-.9 0.0 L00.0
2.L 1.0 100.0
2.5 0.0 L00.0
3.5 L.8 100.0
5.0 0.4 L00.0

Palvelu
5 7 Total

23 2 464
1,.96 l-.50 3.09
0.37 0.71_ 1.2A

7 sum

2 345
0 90
029
2 464

567sum
63.9 ll .L l-.5 345.0
16.7 4"5 0.4 90.0
5.4 L.4 0.1_ 29.0

86.0 23.0 2.0 454.A

557sum
'l .6 2.A 0.2 74.4

L5.7 4.5 0.4 141.8
5.4 L.4 0.1 80.3

29.7 7.9 0.7 296.6

43.9 6.3 3l-.3 6.3
l-6.3 2A.4 24.5 4.r
l_5.9 l-0.5 25.3 l_5.8
6.3 6.3 3l-.3 2L.9
4.2 4.2 29.2 33.3

10.7 tl .9 l-0.7 L0.7
27.3 l-3.6 l-8.2 9.1_
3.4 2A.7 l-3,8 48.3
'l .7 1,9 .2 2L.2 32 .7

l-5. 5 L7 .7 L7 .7 l-B . I
L5.0 L2 .5 l-0 . 0 2 .5
8.8 29.8 28.L L7.5

l-3.1 l-7.0 2t.L L8.5

(fagl,n KUNNAT1 A,B,FI{S N=464 Mean and SD of*Maamet12345
* 115 51 79 98 86* Mean 4.30 3.38 2.85 2.78 2.L9
) so 1.33 L.Az 0.69 0.58 0.54
*
(tael,n KUNNAT1 A, B, FCR N=464*Maamet123456
*T\flOtaSO ******
*A1Ie_14000 18 45 74 95 85 23*L4000-18000 69 L4 5 2 0 0*Y1i_18000 28 1 0 0 0 0* sum 115 61' 79 98 85 23
) Chi square=296.6 df=L2 P=0.0000
*
(TABLE
*

KUNNATlS C, D, ExpecteLf requencies

*firlotaso
*Ä'11e_14 0 0 0
*14000-18000
*Yli 18000
)
*
(TABLE
*
*firlotaso
*411e_14 0 0 0
*r4000 - 18000
*Yli_18 0 0 0

)
*

Maamet 1******
53 .3
97 .7
60.3

sum 21L.3

234
0.0 4.0 7.3
0.4 7.0 1,5.2
2.1 4.9 6. L
2 "5 l-5 .9 28 .7

Maamet1234******
85.5 45.4 58.7 72.9
2?.3 l_l-.8 L5.3 l-9.0

7 .2 3 .8 4.9 6.1-
sum 1l-5.0 6l-"0 79.0 98.0

KUNNATlS E, F, Contributions-to-Chi - square

(renln
*
*
*
)
*

I(]NNAT1 A,B,FMS N=454 MEAN ANd SD Of SYNT
Maamet1234557Total

115 61 79 98 85 23 2 464
Mean 14.34 L2.49 l-1.98 L0.86 10 .7 4 9.31 9.83 t2.02
sD 2.67 3"42 2"75 3.09 3.73 3.25 2.75 3"46

ku
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KTIVA JA SAI{A

Viime kevään Survo-risteilyllä käytiin ajoittain kiivastakin
keskustelua Survon fulevasta suunnasta. Lähinnä siitä onko

syytä pyrkiä muuttamaan Survon käyttöjärjestelmä muuksi

kuin dos-pohjaiseksi. Ymmärsin, että monen toiveena olisi
täysverinen graafinen moniajoympäristö. Koska ymmär-

rykseni asiasta on vähäinen, en malta olla ottamatta kantaa

siihen, pitäisikö Survon hukkua persoonattomasti rannatto-

maan Windows-mereen.
Lisäksi haluaisin ottaa esille pari seikkaa, joilla on mie-

lestäni merkitystä yleisemminkin, kun ajatellaan tietotek-
niikan kehitystä ja sitä mihin käytetään ja tullaan käyttä-

mään. Vieläkin suurin osa keskustelusta, käytiin se sitten

alan lehdiss ä tar muualla, koskee itse välinettä eikä sen si-

sältöä. Asia on melkein sama, jos televisiosta käytävä kes-

kustelu koskisi sitä, kuinka suuri TV:n kuvakoko on tai mi-
kä on sen herzimäärä eikä siita onko Kummeli hyvä vai

huono ohjelma.
On kysyttävä mitä tietokoneella tehdään ja kuinka vai-

vattomasti se onnisfuu. Samoin on kysyttävä,, mikä Interne-

tissä on hyvää ja mitä lisäarvoa se antaa. On kysyttäva
myös, mitä tietoyhteiskunta on ja mitä se ei ole. En aio

pohtia tässä näitä kysymyksiä, vaan sitä kuinka kuvien

käyttäminen vaikuttaa ajatteluumme yleisesti j a tietokoneen

käyttämiseen erityisesti.
Ymmärtääkseni kielitieteilijät hyväksyvät yleisesti aia-

fuksen, että muutos kuvista (hieroglyfeistä) foneettiseen

ki{oitukseen on ollut kehitystä. Vasta foneettinen kirjoitus
on antanut mahdollisuuden loogiseen ja rationaaliseen ajat-

teluun. Tietysti jo paljon ennen kirjapainon keksimistä on

ollut loistavia ajattelijoita ja tiedemiehiä, mutta vasta kirja-
paino teki rationaalisest a aiattelusta "massafuotteen".

Rationaalisuuden valta-asema kesti vahvana viime vuo-

sisadan loppupuolelle asti, jolloin sen asemaa alkoi heiken-

tää kaksi lähes yhtäaikaista keksintöä, lennätin ja valokuva.
Näiden seuraajat, erityisesti televisio, on muuttanut ajatte-

lutapoj amme uskomattoman palj on.

Voidaan tietysti kysyä, mitä tällä kaikella on tekemistä

tietokoneiden kanssa. Mielestäni hyvinkin paljon. Neil
Postman kirjoitti jo vuonna 1982, siis silloin kun henkilö-
kohtaiset tietokoneet olivat vasta tulossa markkinoille, kir-
jassaan "Lyhenevä lapsuus": "On olemassa taloudellisia ja
poliittisia intressejä, joiden kannalta on parempi, että suuri

puolittain lukutaitoinen väestönosa viihdyttää itseään vi-
suaalisilla tietokonepeleillä, että se käyttää tietokoneita ja

tietokoneet sitä ilman syvempää ymmärrystä asiasta."

Usean viestintätutkijan mukaan väline sellaisenaan vai-

kuttaa ajattelutapaamme. Ki{a edellyttää loogista ia ratio-

naalista ajattelua. Kielellisesti voimme esittää yleistyksiä,

abstratioita ja koherentteja propositioita. Kuvallisesti em-

me. Emme voi esittää kuvalla metsää, puuta tai kukkaa

yleisesti, voimme esittää vain tietyn metsän, puun tai kukan

tieryllä hetkellä tietyssä paikassa.

Sama koskee kuvallista tietotekniikkaa. Vaikka ikoni
toimisi vain ohjausyksikkönä, on sillä kuitenkin samanlai-
nen vaikutus ajatteluumme kuin kuvalla. Tämä koskee niin
Internetiä kuin muitakin tietoverkkoja.

Vaatimukset enemmästä kuvasta, äänestä ja ennen kaik-
kea liikkuvasta kuvasta ovat viemässä verkkoja enemmän
ja enemmän televisiomaiseen suuntaan. Se, että tietoko-
neesta on fulossa kuvallinen viestin, ei ole oleellista, vaan
So, että kuvallinen väline muuttaa ajattelutapojalnme radi-
kaalisti. Vaarana on irrationaalinen ja lyhytjännitteinen ajat-
telu, aivan samoin kuin on käynyt television kanssa.

Kaikki tietoyhteiskunnasta puhuvat intoilijat selittävät
meille kuinka vallankumouksellinen tietokone, multimediat
ja Internet ovat. Niita on verraffu milloin fulen, pyörän tai
kirJapainon keksimiseen. Ylittämättömän vertauksen esitti
taannoin Erkki Kureniemi, joka väitti, että Internet on ih-
misen yhdeksäs evoluutiohyppy. Sen ylittaminen edellyt-
täisi Internetin vertaamista erään raamalullisen henkilön
toiseen fulemiseen.

Olen vakuuttunut, että Negroponten, Gatesin ja Win-
dowsin viitoittamalla tiellä tietokoneet, uudet mediat ja In-
ternet ovat muutaman vuoden päästä päätyneet siihen, mis-
tä voi sanoa hiukan Irving Berliniä muuntaen: "There's No
Business But Show Business".

Haluankin kysyä: mikä on Survon paikka tietotekniikan
kehityksessä. Oma vastaukseni on selvä. Tiedän hyvin, että
Survosta ei tule koskaan massatuotetta, mutta mielestäni on
hyvä, että on olemassa ohjelma niillekin, jotka ennemmin
tai myöhemmin huomaavat, että Windows ei ole ruma an-
kanpoikanen vaan keisari maankuuluissa vaatteissaan.

Tästä tässä on kysymys. Nykyinen vaatimus helppoudes-
ta ja vaivattomuudesta on vienyt siihen, että tietokoneita
käytetään ohjelmansuunnittelijoiden antamien mahdolli-
suuksien puitteissa. Ikonit mahdollistavat juuri ne ja vain
ne asiat, joihin suunnittelijan mielikuvitus on riittänyt.

Kalevi Kantele
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ffiwWasWt4c
SURVOTUT 4

Copyright @ 1997 Ohjelmien tekijät

SURVOTUT 4 - lerryke
Lehden mukana jaetaan kaikille SURVOTUT 4 - levyke, joka sisåltää Survo-IGyttiijäyh-
distyksen jåsenten tekemiå ohjelmia, sukroja ja sovellusesimerkkejä. Seuraavaa lerryä
varten odottelemmekin jo, että mahdollisimman moni käytfiijä osallistuisi sen kokoami-
seen lähettåmällä tekemiäåin lisäohjelmia tai sukroja tai muita omia oivalluksia kuvauk-
sineen ja mahdollisine esimerkkeineen alla olevaan osoitteeseen. Ohjelmien ja sukrojen
ei tanttse olla mitäåin laajoja kokonaisuuksia; vaan ne voivat olla hyvinkin pieniä Sur-
vo-q'öskentellyn liittyviä "apuvälineitä". Oivallusten suhteen ei kannata käyttäå min-
kåånlaista sensuuria

Kentåsså INDEX kemotaan ler,ykkeen sisältö. Useimmat toiminnot eivät edellytä mitiän
detqä Sun'on versiota, mutta erityisesti sukroissa'on saatettu käytiliä ominaisuuksia,
jotka edellyttåvät suhteellisqn,uutta versiota. Asentamisessa on syytå huomioida myös
se. ertä SuRvos-ohjelmistoon voi lisätä sukrot, mutta ei C-kielisiä ohjelmia.

Sunro-Käyttäj äyhdistys ry
Sun'o-I(äyt&ijåyhdistys on toiminut vuodesta 1989 låihtien ohjelmiston käytkijien, kehit-
tåjien j a markkinoijien yhdyssiteenä.

Ytrdistys järjesUiä vuosittain erilaisia koulutus- ja kongressitilaisuuksia, jolssa käyttäjät
voivat tutustua Survon eri käyttömuotoihin ja ohjelmiston uusiin piirteisiin. Yhdistys
toirnii myös erilaisten Survoon liittyvien sovellusten ja muun materiaalin välittåjänä jå-
senistön piirissä ja kåidessäsi oleva lehti on esimerkki yhdistyksen omasta Julkaisusta.

Yhdistyksen vuosittainen jäsenmaksu on 75 mk henkilöjäseneltä ja 75O mk yhteisöjäse-
neltå.

Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi tekemåillä ilmoituksen yhdistyksen sihteerille tai mak-
samalla suoraan jäsenmaksun.

Pankkiyhteys:

OKO Pankld Tapiola 572442-2ILO72

Survo-Käytkijäyhdistys ry / Marjut Schreck
Måenrinne 11
02160 ESPOO
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